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ok 1997 by∏ dla naszego Banku rokiem szczegól-
nym. Najwa˝niejszym wydarzeniem by∏a prywatyzacja
Banku - najwi´ksza w powojennej historii Polski transak-
cja tego typu. Publiczna sprzeda˝ akcji Banku Handlowe-
go zakoƒczy∏a si´ ogromnym sukcesem. Zlecenia zakupu
w Transzy Inwestorów Indywidualnych opiewa∏y na pra-
wie trzykrotnie wy˝szà liczb´ akcji ni˝ oferowano,
a w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych zanotowano
ponad 17-krotnà nadsubskrypcj´.

W grupie inwestorów stabilnych znalaz∏y si´ reno-
mowane instytucje finansowe, a mianowicie JP Morgan,
jeden z najwi´kszych banków inwestycyjnych na Êwiecie,
Zurich Insurance - wiodàca szwajcarska instytucja ubez-
pieczeniowa - oraz Swedbank, czo∏owy bank detaliczny
Szwecji. Inwestorzy ci zakupili ∏àcznie 16 874 tys. akcji
Banku oraz 5 446 tys. wyemitowanych przez Bank obliga-
cji zamiennych. Wed∏ug informacji z 1 stycznia 1998 r.
25,96% akcji Banku jest w posiadaniu inwestorów stabil-
nych, 7,11% - pracowników Banku, 7,93% - Skarbu Paƒ-
stwa, a pozosta∏a cz´Êç w r´kach polskich i zagranicznych
inwestorów portfelowych.

Umowa zawarta pomi´dzy Ministerstwem Skarbu
Paƒstwa i inwestorami stabilnymi, zobowiàzujàca tych
ostatnich do wspó∏dzia∏ania z Bankiem w zakresie ban-
kowoÊci inwestycyjnej, detalicznej oraz ubezpieczeƒ u∏a-
twia Bankowi rozwijanie oferty produktowej, wdra˝anie
nowoczesnych technologii i systemów zarzàdzania. 

W 1997 r. w pe∏ni zrealizowaliÊmy zamierzenia doty-
czàce rozwoju dzia∏alnoÊci Banku. Suma bilansowa
zwi´kszy∏a si´ o 44% (bez uwzgl´dnienia operacji obliga-
cjami restrukturyzacyjnymi Skarbu Paƒstwa), co oznacza,
˝e wzros∏a ona tak˝e w kategoriach realnych. Bank Han-
dlowy osiàgnà∏ 577 mln zysku netto, to jest o 8,9% wi´cej
ni˝ rok wczeÊniej. Oznacza to tak˝e, ˝e osiàgn´liÊmy 
z nadwy˝kà zysk podany w prognozie wyników na ten
rok, zawartej w prospekcie emisyjnym Banku, wynoszàcy
568,3 mln z∏. Stopa zwrotu z kapita∏u zmniejszy∏a si´ nie-
co w uj´ciu nominalnym z 31,7% do 29,7%, jednak˝e re-
alnie - to jest po uwzgl´dnieniu wskaênika inflacji - wzro-
s∏a z 11,8% do 14,8%. 

Dzi´ki aktywnej polityce kredytowej uzyskano
znaczny przyrost nale˝noÊci od klientów, który przyniós∏
wzrost udzia∏ów naszego Banku w rynku kredytów ogó-
∏em z 7,5% w koƒcu 1996 r. do 8% oraz z 8,7% do 9,5%
w rynku kredytów dla podmiotów gospodarczych. Towa-
rzyszy∏a temu wyraêna poprawa jakoÊci portfela wyra˝a-
jàca si´ obni˝eniem odsetka nale˝noÊci nieregularnych 
w portfelu nale˝noÊci kredytowych z 11,5% w roku po-
przednim do 8,5%.

Nasz Bank aktywnie uczestniczy∏ w kredytowaniu
wa˝nych dla gospodarki projektów inwestycyjnych. 
Do najpowa˝niejszych przedsi´wzi´ç zaliczyç nale˝y
wspó∏finansowanie budowy sieci telefonii komórkowej
PLUS GSM, zagospodarowania z∏ó˝ ropy naftowej i ga-
zu ziemnego rejonu „D´bna”, budowy linii do produkcji
cementu, pakowania i paletyzowania cementu w cemen-
towni „Che∏m”. Bank Handlowy uczestniczy∏ te˝ w fi-
nansowaniu budowy kompleksu obiektów Biblioteki
Uniwersytetu Warszawskiego.
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Dla finansowania wzrostu aktywów wykorzystywali-
Êmy w szerokim zakresie mo˝liwoÊci pozyskiwania fun-
duszy zarówno od klientów jak i z rynku kapita∏owego.
Dzia∏ania zmierzajàce do stabilizacji bazy depozytowej
zaowocowa∏y znacznym przyrostem depozytów, w tym
zw∏aszcza od osób indywidualnych, którego dynamika
znacznie przekracza∏a przyrost depozytów w sektorze
bankowym. Zwi´kszenie udzia∏u Banku w rynku depozy-
tów z 3,2% do 3,6% nale˝y do  istotnych osiàgni´ç tego
roku. 

Po ubieg∏orocznym debiucie euroobligacji Banku
Handlowego na zagranicznych rynkach skutecznie prze-
prowadzono II emisj´ 3-letnich euroobligacji o wartoÊci
200 mln USD o sta∏ym oprocentowaniu w wysokoÊci
7,125% p.a. W imieniu Banku dokona∏a tego za∏o˝ona 
w Holandii spó∏ka Handlowy Finance B.V., z pe∏nà gwa-
rancjà Banku Handlowego. 

Sprzeda˝ emisji w∏asnych papierów wartoÊciowych,
∏àcznie z certyfikatami depozytowych serii A,B i C, sta-
nowi∏a ponad 10% funduszy zewn´trznych. Sta∏y si´ one
wa˝nym i najbardziej dynamicznie rozwijajàcym si´ do-
datkowym êród∏em funduszy. WartoÊç uzyskanych tà
drogà Êrodków by∏a o 251% wy˝sza ni˝ przed rokiem 
i wynios∏a blisko 1,4 mld z∏.

Bank Handlowy nale˝y do najaktywniejszych uczest-
ników rynku kapita∏owego. Szczególnie silnie zaznaczyli-
Êmy naszà pozycj´ na dynamicznie rozwijajàcym si´ ryn-
ku krótkoterminowych papierów d∏u˝nych, na którym
uplasowaliÊmy 15 emisji o ∏àcznej wartoÊci 1,7 mld z∏.
WartoÊç ta stanowi∏a 13,4% ogólnej wartoÊci wszystkich
przeprowadzonych w 1997 r. emisji wobec 9,1% w roku
poprzednim.

W sferze us∏ug powierniczych umocniliÊmy naszà
pozycj´ czo∏owego banku na tym rynku. Zarówno
wartoÊç przechowywanych aktywów jak i obrotów rea-
lizowanych na zlecenie klientów zwi´kszy∏y si´ o bli-
sko 120%. 

W 1997 r. realizowaliÊmy szereg wa˝nych dla dal-
szego rozwoju Banku przedsi´wzi´ç. Istotnym osiàgni´-
ciem w sferze modernizacji infrastruktury technologicz-
nej by∏o zainstalowanie systemu IBIS/AS w 17 oddzia-
∏ach, które zakoƒczy∏o proces ujednolicania systemu 
informatycznego w ca∏ym Banku. Wdro˝ono ponadto
modu∏y obs∏ugujàce realizacj´ inkas i gwarancji, tym sa-
mym sfinalizowano proces automatyzacji operacji doku-
mentowych.

PrzeprowadziliÊmy tak˝e g∏´bokà zmian´ struktury
organizacyjnej oddzia∏ów Banku, zmierzajàcà do aktywi-
zacji sprzeda˝y us∏ug bankowych z jednej strony 
i optymalizacji kosztów ich realizacji - z drugiej. Zmiany
polega∏y na utworzeniu oddzia∏ów regionalnych, sprawu-
jàcych wobec oddzia∏ów w danym regionie funkcje
zarzàdcze i logistyczne. W oddzia∏ach wyodr´bniono pion
sprzeda˝y, odpowiedzialny za kontakty z klientami 
i sprzeda˝ produktów bankowych, i pion operacyjny, 
realizujàcy funkcje logistyczne oraz rozliczenia operacji.
Tym samym tradycyjnà struktur´ organizacyjnà oddzia-
∏ów zastàpi∏y rozwiàzania bardziej nowoczesne, sprzyjajà-
ce wy˝szej efektywnoÊci wykorzystania zasobów Banku.

Cezary Stypu∏kowski

Prezes Zarzàdu 
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1997 r. utrzyma∏o si´ wysokie tempo wzrostu gospo-
darczego, stymulowane - podobnie jak w 1996 r. - przede
wszystkim du˝ym popytem wewn´trznym, zarówno inwesty-
cyjnym, jak i konsumpcyjnym. Produkt krajowy brutto (PKB)
wzrós∏ o 6,9%* w uj´ciu realnym, tj. o 1,4 pkt. proc. wi´cej ni˝
przyj´to w za∏o˝eniach makroekonomicznych do bud˝etu na
1997 r. i o 0,8 pkt. wi´cej ni˝ w 1996 r. 

Mimo prób ch∏odzenia koniunktury popyt krajowy 
cechowa∏a w 1997 r. wysoka dynamika wzrostu. Nak∏ady inwe-
stycyjne wzros∏y w cenach sta∏ych o ok. 22%, tj. w tempie 
zbli˝onym do osiàgni´tego w poprzednich dwóch latach to
jest  trzykrotnie szybciej ni˝ PKB.

Produkcja sprzedana przemys∏u by∏a wy˝sza ni˝ przed 
rokiem o 11,2% g∏ównie w nast´pstwie szybkiego wzrostu 
produkcji w przemyÊle przetwórczym. Szczególnie dynamiczny
wzrost - oko∏o 16% - odnotowano w produkcji dóbr inwestycyj-
nych.

Rok 1997 by∏ równie˝ korzystny dla rynku pracy. Stopa
bezrobocia obni˝y∏a si´ z 13,2% w koƒcu 1996 r. do 10,5% 
w koƒcu 1997 r.

Sytuacja finansowa przedsi´biorstw uleg∏a w 1997 r. 
niewielkiej poprawie. O lepszych rezultatach finansowych
podmiotów gospodarczych zadecydowa∏y wyniki przedsi´-
biorstw sektora prywatnego, które wypracowa∏y blisko dwu-
krotnie wy˝szy zysk netto ni˝ przedsi´biorstwa paƒstwowe. 

Deficyt bud˝etu paƒstwa w uj´ciu nominalnym wyniós∏
6,1 mld z∏ (∏àcznie z wp∏ywami z prywatyzacji) i - mimo dodat-
kowych wydatków na sfinansowanie skutków katastrofalnej
lipcowej powodzi w po∏udniowo-zachodniej Polsce - by∏ o po-
∏ow´ ni˝szy od planowanego w ustawie bud˝etowej na 1997 r.
O wysokoÊci deficytu zadecydowa∏y wy˝sze od zaplanowa-
nych wp∏ywy bud˝etowe wynikajàce z szybszego tempa wzro-
stu gospodarczego oraz redukcja wydatków bud˝etowych,
spowodowana ograniczeniami w finansowaniu deficytu. 
Deficyt ten, liczony w relacji do PKB, osiàgnà∏ 1,4% wobec
2,8% zaplanowanego w ustawie bud˝etowej.

Pogorszy∏ si´ natomiast bilans obrotów handlowych 
z zagranicà. Ujemne saldo bilansu handlowego przekroczy∏o

11 mld USD (przed rokiem - 8,2 mld USD). Wynik ten zosta∏
jednak osiàgni´ty przy wy˝szych od ubieg∏orocznych obro-
tach, zarówno po stronie eksportu - wzrost wp∏ywów o 11,5%,
jak i importu, którego wartoÊç zwi´kszy∏a si´ o ponad 18%.
Od po∏owy 1997 r. notuje si´ stopniowy wzrost dynamiki eks-
portu i spadek dynamiki importu. 

Na skutek znacznie wolniejszego przyrostu nie sklasyfi-
kowanych obrotów bie˝àcych, obejmujàcych g∏ównie handel
przygraniczny, mimo doÊç znacznej nadwy˝ki transferów 
i zrównowa˝onego salda us∏ug, bilans obrotów bie˝àcych za-
mknà∏ si´ ujemnym saldem w wysokoÊci prawie 4,3 mld USD.
Stanowi∏ on - 3,2% PKB. 

RównoczeÊnie nap∏yw inwestycji zagranicznych w wy-
sokoÊci 5,1 mld USD netto by∏ ponad 2-krotnie wy˝szy ni˝
przed rokiem. Zadecydowa∏ o tym przede wszystkim bardzo
dynamiczny przyrost inwestycji portfelowych. Z racji ograni-
czeƒ prawnych zagraniczne inwestycje portfelowe dotyczy∏y
g∏ównie polskich papierów skarbowych, a szczególnie 
bonów.

Wysokie dodatnie saldo inwestycji zagranicznych wraz 
z nadwy˝kà w operacjach krótkoterminowych skompensowa∏o
z naddatkiem deficyt bilansu obrotów bie˝àcych i wp∏yn´∏o na
wzrost oficjalnych rezerw dewizowych o 2,6 mld USD. 
W koƒcu grudnia poziom rezerw oficjalnych wyniós∏ 20,7 mld
USD.

W 1997 r. tempo inflacji zni˝kowa∏o osiàgajàc poziom
zak∏adany w ustawie bud˝etowej. Wskaênik wzrostu cen towa-
rów i us∏ug konsumpcyjnych (CPI) wyniós∏ 13,2% (grudzieƒ
1997 do grudnia 1996) i 14,9% Êredniorocznie. Wolniejsza 
dynamika wzrostu dotyczy∏a cen wszystkich podstawowych
grup towarów i us∏ug konsumpcyjnych, w tym równie˝ cen
˝ywnoÊci, które w poprzednich latach by∏y jednym z g∏ównych
czynników wzrostu CPI. 

Niekorzystnym z punktu widzenia stabilizowania gospo-
darki zjawiskiem by∏ znaczny wzrost p∏ac w gospodarce naro-
dowej, zw∏aszcza w sektorze przedsi´biorstw, wp∏ywajàcy na
tempo wzrostu popytu konsumpcyjnego. W uj´ciu realnym
p∏ace brutto wzros∏y w tym sektorze o 5,7% (przy zak∏adanym
2,5%), zaÊ p∏ace netto o 7%. 
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polska w 1997 r.

*Prezentowane tu dane obliczono na podstawie informacji statystycznych i mogà ró˝niç si´ od wielkoÊci publikowanych w „Sprawozdaniu z dzia∏alnoÊci Banku Handlowego w Warszawie SA”, 

obliczonych na podstawie danych wst´pnych lub szacunkowych.



Rynek pieni´˝ny i walutowy 

Rynek pieni´˝ny kszta∏towa∏ si´ pod wp∏ywem restrykcyjnej
polityki banku centralnego. Zmierza∏a ona do wystudzenia po-
pytu wewn´trznego, stymulowanego dodatkowo dost´pnoÊcià
kredytu, w celu zahamowania tempa narastania deficytu 
w obrotach bie˝àcych do poziomu nie zagra˝ajàcego stabilno-
Êci wzrostu gospodarczego.

W celu podro˝enia kredytu podniesiono stopy rezerw
obowiàzkowych: depozytów walutowych - dwukrotnie, ∏àcznie
o 3 pkt. proc. do 5%, depozytów z∏otowych na ˝àdanie o 3 pkt.
do 20% i terminowych o 2 pkt. do 11%. Dodatkowym instru-
mentem by∏a akcja przyjmowania przez bank centralny depo-
zytów od osób prywatnych, majàca na celu zach´cenie ich do
oszcz´dzania. Dokonano równie˝ podwy˝ki podstawowych
stóp NBP - lombardowej i redyskontowej o - odpowiednio 
- 2 pkt. proc. do 27% i o 2,5 pkt. proc. do 24,5%. Ogranicze-
niu p∏ynnoÊci banków s∏u˝yç mia∏y podejmowane przez NBP
transakcje reverse-repo.

Efektem dzia∏aƒ  NBP by∏ utrzymujàcy si´ w 1997 r. wy-
soki poziom stóp rynku mi´dzybankowego i rentownoÊci pa-
pierów skarbowych na rynku pierwotnym, których nabywcami
by∏y g∏ównie podmioty niebankowe - klienci zagraniczni. 
Wysoka by∏a równie˝ rentownoÊç bonów pieni´˝nych NBP.

Mimo dzia∏aƒ podejmowanych przez  Narodowy Bank
Polski i zmniejszenia p∏ynnoÊci banków utrzyma∏a si´ wysoka,
choç wolniejsza ni˝ w roku poprzednim, dynamika wzrostu
kredytów dla sektora niefinansowego. Kredyty dla podmiotów
gospodarczych i osób prywatnych zwi´kszy∏y si´ o 32,4% (rok
wczeÊniej - o blisko 43%), w tym kredyty dla osób prywatnych
o 56% (przed rokiem - o 108,5%). Dynamicznie wzros∏y na-
le˝noÊci zagraniczne netto - o prawie 38% w uj´ciu z∏otowym
i blisko 13% w uj´ciu dolarowym.

Poda˝ pieniàdza wzros∏a w 1997 r. o 39,4 mld z∏, tj. 
o 29% w porównaniu z rokiem poprzednim, przekraczajàc
za∏o˝ony przyrost o 10 mld z∏. Wi´kszy od przyj´tego w za-
∏o˝eniach polityki pieni´˝nej by∏ przyrost depozytów z∏oto-
wych sektora niefinansowego wynoszàcy 31,4%; w porówna-
niu z rokiem poprzednim oznacza to spadek dynamiki wzro-
stu depozytów o 10 pkt. procentowych. Depozyty osób 

prywatnych zwi´kszy∏y si´ o 41%, podmiotów gospodar-
czych - o 15%.

Polityk´ kursu walutowego równie˝ podporzàdkowano
koniecznoÊci ograniczania tempa narastania deficytu bilansu
obrotów bie˝àcych. Wbrew wczeÊniejszym za∏o˝eniom, NBP
nie zmniejszy∏ tempa miesi´cznej dewaluacji z∏otego w relacji
do koszyka 5 walut i utrzyma∏ je przez ca∏y rok na poziomie
1% miesi´cznie (12,7% rocznie).

Na poziom kursu z∏otego oddzia∏ywa∏y czynniki ze-
wn´trzne, w tym przede wszystkim wzmocnienie dolara
amerykaƒskiego i funta brytyjskiego na rynkach mi´dzyna-
rodowych powodujàce deprecjacj´ z∏otego w relacji do ko-
szyka walutowego. W przeciwnym kierunku oddzia∏ywa∏y na
kurs czynniki wewn´trzne, zw∏aszcza utrzymujàca si´ przez
znacznà cz´Êç 1997 roku presja na aprecjacj´ z∏otego 
w wyniku du˝ego zainteresowania inwestorów zagranicz-
nych polskim rynkiem bonów i obligacji skarbowych. 
O poziomie kursu zadecydowa∏y ostatecznie kryzysy finan-
sowe w Czechach i krajach azjatyckich, których skutki 
- w postaci odp∏ywu kapita∏u zagranicznego z polskiego
rynku finansowego - os∏abi∏y z∏otego.

W efekcie oddzia∏ywania wszystkich tych czynników z∏o-
ty zdeprecjonowa∏ si´ w relacji do koszyka walutowego o bli-
sko 15% nominalnie i ok. 2% realnie.

Sektor bankowy 

Rok 1997 by∏ dla polskiego sektora bankowego trudniejszy ni˝
rok poprzedni. Restrykcyjna polityka prowadzona przez NBP
w istotny sposób wp∏yn´∏a na stan koniunktury 
w tym sektorze. Wyniki finansowe banków by∏y w 1997 r.
mniej korzystne ni˝ przed rokiem. Nominalnie zysk brutto 
i netto wzros∏y tylko nieznacznie, co oznacza ich realny spa-
dek. Ni˝szy od ubieg∏orocznego by∏ przyrost sumy bilansowej.
W nast´pstwie wolniejszego wzrostu przychodów ni˝ kosztów
obni˝y∏a si´ efektywnoÊç banków. Oceniajàc wyniki banków 
w 1997 r. nale˝y jednak pami´taç, ˝e brany za podstaw´ 
porównaƒ rok 1996 by∏ wyjàtkowo pomyÊlny dla sektora 
bankowego m.in. ze wzgl´du na znaczne zmniejszenie 
odpisów na rezerwy celowe. 
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Rynek akcji

W 1997 roku nastàpi∏ dynamiczny wzrost wartoÊci rynkowej
(kapitalizacji) spó∏ek notowanych na Warszawskiej Gie∏dzie
Papierów WartoÊciowych. Wzros∏a ona z 24 mld do 
40 mld z∏, czyli o 66,6%. ¸àcznie z blisko 3,8 mld z∏ wartoÊci
rynkowej akcji NFI kapitalizacja osiàgn´∏a prawie 44 mld z∏ 
i stanowi∏a ponad 9% PKB. 

Tak znaczny wzrost kapitalizacji wynika∏ z wprowadze-
nia do obrotu gie∏dowego du˝ych spó∏ek jak: Bank Handlowy
w Warszawie SA, KGHM Polska Miedê SA, PBK SA i Celulo-
zy SA. WartoÊç rynkowa tych firm pod koniec grudnia 1997 r.
osiàgn´∏a poziom 8,0 mld z∏, co stanowi∏o 20% gie∏dowej ka-
pitalizacji (bez rynku NFI).

W po∏owie roku do obrotu gie∏dowego zosta∏y wprowadzo-
ne równie˝ akcje 15-tu Narodowych Funduszy Inwestycyjnych;
wczeÊniej w obrocie gie∏dowym znajdowa∏y si´ tylko Powszechne

Âwiadectwa Udzia∏owe. Pod koniec ub. r. kapitalizacja akcji NFI
osiàgn´∏a 3,77 mld z∏. Ârednie dzienne obroty na sesji w 1997 roku
na rynku NFI i Êwiadectw udzia∏owych wynios∏y 48 mln z∏. 

Liczba spó∏ek notowanych na wszystkich parkietach
GPW uleg∏a w ubieg∏ym roku podwojeniu z 65 do 128. 
Na rynku podstawowym notowanych by∏o 96 spó∏ek, na rynku
równoleg∏ym - 29, a na rynku wolnym - 3 spó∏ki. Ârednie obro-
ty dzienne na rynku podstawowym osiàgn´∏y w 1997 roku 
144 mln z∏, podczas gdy rok wczeÊniej - 102 mln z∏. Ârednie
obroty na wszystkich rynkach (∏àcznie z rynkiem NFI i z obrota-
mi w systemie notowaƒ ciàg∏ych) osiàgn´∏y poziom 228 mln z∏.

W po∏owie lutego Warszawski Indeks Gie∏dowy (WIG)
osiàgnà∏ maksimum na poziomie 18 340 pkt. Pod koniec 1997
roku, mi´dzy innymi w wyniku zawirowaƒ na gie∏dach azjatyc-
kich, WIG obni˝y∏ si´ do 14 668 pkt. W rezultacie spowodo-
wa∏o to, ˝e w ca∏ym okresie grudzieƒ `96 - grudzieƒ `97 WIG
wzrós∏ o 2,3%.
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Podstawowe wskaêniki gospodarcze 

1995 1996 1997

Produkt krajowy brutto
% zmiana w stosunku do roku poprzedniego 7,0 6,1 6,9

Produkcja przemys∏owa
% zmiana w stosunku  do roku poprzedniego 10,2 8,5 11,2

Nak∏ady inwestycyjne
% zmiana w stosunku do roku poprzedniego 19,0 22,0 21,9

Sektor prywatny
% udzia∏ w tworzeniu PKB 60,0 63,0 65,0

Inflacja (XII/XII)
CPI 121,6 118,5 113,2

PPI 118,9 111,2 111,5

Stopa bezrobocia w % 14,9 13,2 10,5

Deficyt bud˝etowy, w % PKB 2,8 2,6 1,4

Eksport w walutach wymienialnych w mln USD 22.878 24.420 27.229

Import w walutach wymienialnych w mln USD 24.705 32.574 38.498

Saldo bilansu handlowego, w mln USD -1.827 -8.154 -11.269

Saldo bilansu obrotów bie˝àcych, w mln USD +5.455 -1.352 -4.268

Rezerwy oficjalne brutto w mln USD 14.963 18.033 20.670

Rezerwy mi´dzynarodowe netto w mln USD 20.436 21.667 24.429
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Rachunek wyników i podstawowe dane bilansowe

uma bilansowa Banku wzros∏a w 1997 r. o 16% i wynios∏a 
17 020 mln z∏. Wskaênik ten nie oddaje jednak rzeczywistej dyna-
miki operacji Banku, gdy˝ suma bilansowa na koniec 1996 r. 
zawiera∏a kwot´ 2,8 mld z∏ obligacji restrukturyzacyjnych Skarbu
Paƒstwa finansowanych depozytem Narodowego Banku Polskie-
go. Operacje te, zwiàzane z zarzàdzaniem zagranicznym d∏ugiem
Paƒstwa, zamkni´to w maju 1997 r. Bez uwzgl´dnienia powy˝-
szych operacji wzrost sumy bilansowej w 1997 r. wyniós∏ 44%.

G∏ównym czynnikiem wzrostu aktywów by∏y nale˝noÊci
kredytowe, które zwi´kszy∏y si´ o 44,5%. Stanowi∏y one,
podobnie jak rok wczeÊniej, 50% aktywów.

Rozwój dzia∏alnoÊci sfinansowany zosta∏ w wi´kszoÊci 
z funduszy zewn´trznych, których strumieƒ zwi´kszy∏ si´ 

o 58,9%. G∏ównym êród∏em finansowania dzia∏alnoÊci by∏y
zobowiàzania wobec banków, które w stosunku do 1996 r.
zwi´kszy∏y si´ o blisko 73% osiàgajàc wartoÊç 6 587 mln z∏. 

Wobec wysokiej dynamiki dzia∏alnoÊci Banku i zwi´kszone-
go dop∏ywu funduszy zewn´trznych znaczenie funduszy w∏a-
snych jako êród∏a finansowania nieco zmala∏o. Ich wartoÊç zwi´k-
szy∏a si´ o 10,4% z 1 849 mln z∏ do 2 040 mln z∏. Stanowi∏y one
12% pasywów Banku, podczas gdy rok wczeÊniej - 15,6%.

Bank Handlowy uzyska∏ wynik finansowy netto 577 467
tys. z∏ i by∏ wy˝szy ni˝ rok wczeÊniej o 8,9%. Korzystnie
ukszta∏towa∏y si´ wskaêniki rentownoÊci Banku. Stopa zwrotu
z kapita∏u zmniejszy∏a si´ nieco w uj´ciu nominalnym, jednak-
˝e realnie - z uwzgl´dnieniem wskaênika inflacji - wzros∏a 
z 11,8% do 14,8%. Wskaênik koszty/dochody wzrós∏ do 39%,
przede wszystkim w wyniku nadzwyczajnych kosztów jedno-
razowych (koszty prywatyzacji, koszty doradztwa), jednak
utrzymuje si´ nadal na bardzo niskim poziomie. 
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WYNIKI FINANSOWE Z DZIA¸ALNOÂCI
BANKU HANDLOWEGO W 1997 R

Sprawozdanie z dzia∏alnoÊci 

Banku Handlowego 

w Warszawie SA w 1997 r.

S

w tys. z∏

Wynik finansowy i wskaêniki rentownoÊci 1995 1996 1997 ∆ 97/96

Wynik z tytu∏u odsetek 678 219 669 699 815 537 21,8%
Wynik z tytu∏u prowizji 116 200 137 197 189 210 37,9%
Przychody z akcji i udzia∏ów 4 762 8 466 6 855 -19,0%
Wynik na operacjach finansowych 19 686 140 196 91 008 -35,1%
Wynik z pozycji wymiany 369 519 121 057 250 720 107,1%
Wynik na dzia∏alnoÊci bankowej 1 188 368 1 076 615 1 353 330 25,7%

Wynik na pozosta∏ych operacjach -15 635 7 151 29 894 318,0%
Koszty dzia∏alnoÊci Banku -250 348 -344 520 -466 261 35,3%
Amortyzacja -45 106 -52 844 -65 536 24,0%
Ró˝nica wartoÊci rezerw i aktualizacji -145 468 60 638 14 105 -76,7%
Wynik na dzia∏alnoÊci operacyjnej 731 829 747 040 865 532 15,9%

Wynik na operacjach nadzwyczajnych 24 -17 -118 604,2%
Wynik finansowy brutto 731 853 747 024 865 414 15,8%

Podatek dochodowy -311 235 -216 603 -287 508 32,9%
Wynik finansowy netto 420 618 530 420 577 467 8,9%

Stopa zwrotu z kapita∏u* 30,6% 31,7% 29,7% -2,0
Stopa zwrotu z aktywów** 4,6% 4,3% 3,6% -0,7
Mar˝a odsetkowa netto*** 7,4% 6,2% 5,7% -0,5
Zysk netto na 1 akcj´ w z∏ 6,47 8,16 8,88 0,7
Zysk netto na jeden tytu∏ do udzia∏u w dochodzie (w z∏) 4,52 5,70 6,21 0,51
* zysk netto do Êredniego stanu funduszy w∏asnych   ** zysk netto  do Êredniego stanu aktywów    

*** dochody odsetkowe netto do Êredniego stanu aktywów (dla 1996 r. skorygowanych o wartoÊç obligacji restrukturyzacyjnych)



G∏ównym czynnikiem decydujàcym o rentownoÊci
Banku by∏ korzystny wynik z tytu∏u odsetek uzyskany g∏ównie
dzi´ki powa˝nemu wzrostowi zaanga˝owania kredytowego
przy relatywnie wysokim poziomie oprocentowania. Mar˝a
odsetkowa netto zmniejszy∏a si´ jednak do 5,7% w rezultacie
zmniejszenia udzia∏u pozycji nieoprocentowanych w pasywach
Banku (w szczególnoÊci kapita∏ów w∏asnych).

èród∏em wysokiej dynamiki przychodów z prowizji by∏y
operacje zwiàzane z obrotem papierami wartoÊciowymi, ro-
snàcy wolumen nale˝noÊci kredytowych oraz rozliczenia trans-
akcji zagranicznych. 

Dynamiczny wzrost wyniku z wymiany by∏ rezultatem
zarówno zwi´kszenia przychodów z mar˝ kursowych 
(o 54,8%), jak i w∏àczenia do wyniku dodatnich ró˝nic kurso-
wych od dotacji kapita∏owej do oddzia∏u w Londynie w kwocie
37,9 mln z∏ oraz wyniku z wyceny operacji forward, swap 
i forward rate agreement na kwot´ 26,7 mln z∏. 

O wysokim wyniku na pozosta∏ych operacjach zadecydo-
wa∏ zwrot cz´Êci zakwestionowanej przez Bank op∏aty na
rzecz Bankowego Funduszu Gwarancyjnego.

Na relatywnie niskim poziomie ukszta∏towa∏ si´ nato-
miast wynik z operacji finansowych. Wynika∏o to przede
wszystkim z niekorzystnej koniunktury w drugiej po∏owie
1997 r. na polskim i mi´dzynarodowym rynku kapita∏owym.

Relatywnie wysoki, bo wynoszàcy nieco ponad 35%,
przyrost kosztów dzia∏ania w 1997 r. by∏ pochodnà przede
wszystkim zwi´kszenia o ponad 41% wydatków na perso-
nel. Spowodowa∏y to g∏ównie zmiany w systemie p∏ac 
-  obcià˝enie kosztów tzw. pensjà stabilizacyjnà oraz odpi-
sami na fundusz motywacyjny. W poprzednich latach 
odpowiednikiem tych kosztów by∏y odpisy na fundusz na-
gród dokonywane z zysku netto. Wzros∏y równie˝ koszty
sk∏adek na dodatkowe ubezpieczenia pracowników, które
po raz pierwszy od chwili ich wprowadzenia op∏acono za
wszystkie miesiàce roku i od zwi´kszonej w wyniku refor-
my p∏ac podstawy. 

Do wzrostu kosztów rzeczowych przyczyni∏y si´ wydatki
zwiàzane z prywatyzacjà i us∏ugami doradczymi. 

W odró˝nieniu od lat poprzednich w 1997 r. dynamika
zatrudnienia nie by∏a czynnikiem wzrostu kosztów, gdy˝
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Wp∏yw pozycji nadzwyczajnych na dynamik´ kosztów dzia∏ania

w tys. z∏

1996 1997 ∆ 97/96

Koszty dzia∏ania Banku 344 520 466 261 35,3%

Wydatki na personel 159 479 225 660 41,5%
Pozosta∏e 185 041 240 601 30,0%

Pozycje nadzwyczajne 25 495 82 228 222,5%

Wynagrodzenia przeniesione w ci´˝ar kosztów 29 703 x
Koszty dodatkowych ubezpieczeƒ pracowników 6 140 x
Koszty z tytu∏u zmian w systemie rozliczeƒ z ZUS  
oraz odpisu na zak∏adowy Fundusz Âwiadczeƒ Socjalnych 964 x
Koszty prywatyzacji 23 958 33 831 41,2%
Koszty doradztwa strategicznego 1 537 11 589 654,0%

Koszty skorygowane o pozycje nadzwyczajne 319 025 384 034 20,4%

Wydatki na personel 159 479 188 853 18,4%
Pozosta∏e 159 546 195 181 22,3%

Decyzjà Rzàdu RP z 3.12.1996 r. oraz rozporzàdzeniem

Rady Ministrów RP z dnia 25.03.1997 r. rozpoczà∏ si´ proces

prywatyzacji Banku Handlowego w Warszawie SA
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przeci´tne zatrudnienie nie zmieni∏o si´ w stosunku do 
poziomu sprzed roku. Przeci´tne wynagrodzenie wynios∏o 
2 712,5 z∏ i by∏o wy˝sze ni˝ w 1996 r. o 23,5%.

Kapita∏y Banku i wspó∏czynnik wyp∏acalnoÊci

Kapita∏y w∏asne Banku wzros∏y w 1997 r. tylko o 10,4%, osià-
gajàc na koniec roku 2 040 mln z∏. Do niskiej dynamiki 
kapita∏ów Banku przyczyni∏ si´ wysoki poziom dywidendy 
zap∏aconej z zysku 1996 r. ¸àcznie w gotówce i w postaci obli-
gacji zamiennych wynios∏a ona 60% zysku netto. W rezultacie
fundusze w∏asne Banku zosta∏y powi´kszone o kwot´ 167 mln
z∏ (31 % zysku) przeznaczonà na zasilenie kapita∏u rezerwowego
oraz o blisko 25 mln z∏ (5% zysku) na fundusz ryzyka.

Szybki wzrost aktywów Banku w po∏àczeniu z relatywnie
niskim wzrostem kapita∏ów w∏asnych spowodowa∏y spadek
wspó∏czynnika wyp∏acalnoÊci.

Pomimo obni˝enia wspó∏czynnika wyp∏acalnoÊci 
- dotychczas jednego z najwy˝szych w polskim systemie
bankowym - jego poziom jest nadal znacznie wy˝szy od
poziomu wymaganego zarówno normami mi´dzynarodowymi
jak krajowymi ustalonymi przez Narodowy Bank Polski.

Dzia∏alnoÊç kredytowa 

Nale˝noÊci kredytowe brutto wzros∏y w 1997 r. o 42,9%,
czyli znacznie wi´cej ni˝ nale˝noÊci kredytowe ca∏ego sektora
bankowego. Pozwoli∏o to na zwi´kszenie udzia∏u Banku 
w rynku kredytowym ogó∏em z 7,5% do 8% (wed∏ug stanu na
koniec roku) oraz z 8,7% do 9,5% w rynku kredytów dla
podmiotów gospodarczych.

Szczególnie wysokà dynamik´ wykazywa∏y kredyty walu-
towe, w zwiàzku z wysokim poziomem stóp procentowych na
rynku krajowym. WartoÊç kredytowych nale˝noÊci w walutach
obcych uleg∏a niemal podwojeniu.

Przyrost zad∏u˝enia w walutach obcych dotyczy∏ przede
wszystkim kredytów udzielanych w markach niemieckich
(wzrost o 141.4%). Przyczynà zainteresowania klientów tymi
kredytami, poza istniejàcymi powiàzaniami handlowymi mi´-
dzy Polskà i Niemcami, by∏y niskie stopy procentowe w mar-
kach oraz relatywnie ma∏a deprecjacja z∏otego w stosunku do
tej waluty w roku ubieg∏ym.

Poziom i czynniki zmian wspó∏czynnika wyp∏acalnoÊci

1995 1996 1997

Aktywa wa˝one ryzykiem 7 547 088 10 202 495 14 675 469

Fundusze w∏asne netto 1 331 134 1 689 633 1 857 253

Wspó∏czynnik wyp∏acalnoÊci 17,6% 16,6% 12,7%

Nale˝noÊci kredytowe

stan na 31 grudnia 
w tys. z∏

1995 1996 1997 ∆ 97/96

Nale˝noÊci od klientów brutto 4 335 079 5 978 676 8 543 350 42,9%

Kredyty z∏otowe 2 891 982 4 198 063 4 997 714 19,0%
Kredyty walutowe 1 443 097 1 780 613 3 545 636 99,1%

27.03.1997 r. 

uroczyste podpisanie prospektu 

sprzeda˝y akcji  

Banku Handlowego w Warszawie SA



W 1997 r. Bank Handlowy znaczàco zwi´kszy∏ zakres fi-
nansowania projektów inwestycyjnych zarówno samodzielnie,
jak i w ramach konsorcjów. Rezultatem tego by∏ przyrost za-
d∏u˝enia z tytu∏u  kredytów inwestycyjnych o 71,2%. Nale˝-
noÊci z tego tytu∏u stanowi∏y ponad 42% ogólnej wartoÊci na-
le˝noÊci od klientów, podczas gdy w roku poprzednim 36%.
Wzrostu aktywnoÊci Banku w tym zakresie dowodzi liczba
422 nowych umów na kredyty inwestycyjne podpisane w 1997 r.,
stanowiàce 58% liczby wszystkich podpisanych umów o kre-
dyty inwestycyjne wed∏ug stanu na koniec grudnia 1997 r.

Podobnie jak w roku poprzednim Bank aktywnie uczest-
niczy∏ w kredytach konsorcjalnych finansujàcych du˝e projek-
ty inwestycyjne. WartoÊç zaanga˝owania z tego tytu∏u wynios∏a
w koƒcu roku blisko 491 mln z∏ i stanowi∏a 14,1% nale˝noÊci 
z tytu∏u kredytów inwestycyjnych. 

Handlowy by∏ organizatorem 7 konsorcjów. Do najpo-
wa˝niejszych przedsi´wzi´ç zaliczyç nale˝y wspó∏finansowa-

nie budowy sieci telefonii komórkowej PLUS GSM, 
zagospodarowania z∏ó˝ ropy naftowej i gazu ziemnego 
rejonu „D´bna”, budowy linii do produkcji cementu, pako-
wania i paletyzowania cementu w cementowni „Che∏m”.
Bank Handlowy w Warszawie SA uczestniczy∏ te˝ w finan-
sowaniu budowy kompleksu obiektów Biblioteki Uniwersy-
tetu Warszawskiego.

Koncentracja i jakoÊç portfela

W 1997 roku zdywersyfikowano portfel kredytowy przede
wszystkim dzi´ki pozyskaniu 470 nowych kredytobiorców, 
z których wi´kszoÊç to firmy Êrednie i ma∏e. W rezultacie
zmniejszy∏ si´ stopieƒ koncentracji podmiotowej. Udzia∏
pierwszej dziesiàtki klientów Banku o najwy˝szych nale˝no-
Êciach kredytowych w wartoÊci portfela zmniejszy∏ si´ z 22,4%
w 1996 r. do 19,9%, a udzia∏ zaanga˝owania kredytowego wo-
bec dwudziestu najwi´kszych klientów zmniejszy∏ si´ z 37,4%
do 31,25%.
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7.05.1997 r. konferencja prasowa nt. dopuszczenia do

publicznego obrotu 65 000 000 akcji Banku Handlowego

przez Komisj´ Papierów WartoÊciowych

Koncentracja sektorowa
stan na 31 grudnia 

r e l a c j a  d o :
zaanga˝owania funduszy w∏asnych

1996 1997 1996 1997

Handel hurtowy i komisowy 10,3% 10,5% 54,5% 67,4%

Produkcja artyku∏ów spo˝ywczych i napojów 10,1% 9,4% 53,3% 60,8%

Konglomeraty (dawne PHZ) 11,5% 9,1% 60,5% 58,5%

Zaopatrywanie w energi´ elektrycznà, gaz, par´ wodnà i goràcà wod´ 7,3% 7,9% 38,3% 51,1%

Poczta i telekomunikacja 7,9% 6,3% 41,7% 40,4%

Transport làdowy, transport rurociàgami 2,6% 4,5% 13,7% 28,7%

Produkcja chemikaliów, wyrobów chemicznych i w∏ókien sztucznych 4,4% 4,3% 23,0% 27,8%

Produkcja metali 5,3% 4,1% 28,0% 26,3%

Budownictwo 2,8% 3,4% 14,6% 21,7%

Produkcja maszyn i urzàdzeƒ gdzie indziej nie sklasyfikowana 3,9% 3,3% 20,4% 21,4%



RównoczeÊnie znaczàco obni˝y∏ si´ odsetek nale˝noÊci
nieobs∏ugiwanych. W koƒcu 1997 r. stanowi∏y one 4.2% nale˝-
noÊci Banku wobec 7,3% rok wczeÊniej. Du˝à ich cz´Êç stano-
wià pozycje kredytów straconych z lat wczeÊniejszych, których
wyksi´gowanie uzale˝nione jest od biegu zdarzeƒ prawnych. 

Podobnie jak w latach poprzednich poziom utworzonych
przez Bank rezerw celowych na zaanga˝owania nieregularne 
w pe∏ni spe∏nia∏ wymogi okreÊlone przepisami Narodowego
Banku Polskiego. Kwota rezerw na nale˝noÊci kredytowe

zmniejszy∏a si´ w wyniku poprawy jakoÊci portfela kredytowe-
go z 445 mln z∏ na koniec 1996 r. do 421 mln z∏.

Zwi´kszono natomiast w stosunku do 1996 r. wartoÊç
utworzonych rezerw na zobowiàzania pozabilansowe, a zw∏a-
szcza na gwarancje i kredyty przyrzeczone. Utworzenie rezerw
na kredyty przyrzeczone by∏o wyrazem dà˝enia do zabezpiecze-
nia si´ przed ewentualnym pogorszeniem si´ jakoÊci nowych kre-
dytów ze wzgl´du na znacznà ich skal´ tak˝e na skutek ewentual-
nego os∏abienia koniunktury gospodarczej w Polsce. 
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JakoÊç nale˝noÊci kredytowych i rezerwy celowe
stan na 31 grudnia

w tys. z∏

1995 1996 1997 ∆ 97/96

Nale˝noÊci od klientów brutto 4 335 079 5 978 676 8 543 350 42,9%
Nale˝noÊci nieregularne w tym: 976 711 689 846 722 624 4,8%

poni˝ej standardu 72 800 198 039 347 889 75,7%
wàtpliwe 461 310 54 811 17 163 -68,7%
stracone 442 601 436 995 357 572 -18,2%

Rezerwa celowa na nale˝noÊci od klientów 01 086 480 288 420 710 -12,4%
Udzia∏ nale˝noÊci nieregularnych w nale˝noÊciach ogó∏em 22,5% 11,5% 8,5%

Relacja rezerw celowych do nale˝noÊci nieregularnych 71,8% 69,6% 58,2%

JakoÊç zaanga˝owaƒ pozabilansowych i rezerwy celowe

w tys. z∏

1996 1997 ∆ 97/96

Zaanga˝owanie pozabilansowe 

wobec klientów niefinansowych 4 047 762 4 751 445 14,6%

Zaanga˝owanie nieregularne brutto 355 598 435 455 22,5%
poni˝ej standardu 338 294 431 253 27,5%
wàtpliwe 11 667 0 x
stracone 5 637 4 202 -25,5%

Rezerwa celowa na zaanga˝owania pozabilansowe 145 096 173 858 19,8%
Udzia∏ zaanga˝owaƒ nieregularnych w zaanga˝owaniach 8,8% 9,4%

Relacja rezerw celowych do zaanga˝owaƒ nieregularnych ogó∏em 40,8% 39,9%

12.05.1997 r. 

konferencja prasowa w siedzibie Banku 

nt. opublikowania prospektu sprzeda˝y Akcji 

Banku Handlowego w Warszawie SA
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Fundusze po˝yczkowe w Banku Handlowym (bez odsetek)

stan na 31 grudnia

w tys. z∏

1995 1996* 1997 ∆ 97/96

Zobowiàzania wobec Banku Centralnego 445 293 453 766 479 485 5,7%

Zobowiàzania wobec instytucji finansowych 2 861 465 3 813 409 6 587 085 72,7%

Zobowiàzania bie˝àce 753 531 530 425 1 036 255 95,4%
Depozyty bankowe 1 354 285 2 141 845 3 319 588 55,0%
Kredyty otrzymane 676 287 645 452 1 171 434 81,5%
inne zobowiàzania 77 362 495 687 1 059 808 113,8%
w tym depozyty zwiàzane z emisjà euroobligacji – 707 793

Zobowiàzania wobec klientów i sektora bud˝etowego 3 487 233 3 627 070 5 420 885 49,5%

Zobowiàzania a vista wobec klientów 1 522 289 1 404 326 1 387 655 -1,2%
Zobowiàzania terminowe wobec klientów 1 822 908 1 925 364 3 837 959 99,3%
Zobowiàzania wobec jednostek bud˝etowych 142 036 272 447 188 391 -30,9%
Inne zobowiàzania 24 933 6 879

Zobowiàzania z tytu∏u papierów wartoÊciowych 396 050 684 584 72,9%

Emisje euroobligacji 287 550 351 800 22,3%
Emisja obligacji zamiennych na akcje 112 000

Emisje CD 108 500 220 784 103,5%

Fundusze zewn´trzne razem 6 793 991 8 290 294 13 172 038 58,9%

* Dane o zobowiàzaniach wobec Banku Centralnego nie obejmujà 2 853 mln z∏ depozytu powiàzanego z operacjà obligacjami Skarbu Paƒstwa 

Bank kontynuowa∏ dzia∏ania windykacyjne przy
wykorzystaniu wszelkich form prawnych dopuszczajàcych
zarówno mo˝liwoÊç restrukturyzacji zad∏u˝enia klienta
wobec Banku, jak i bezpoÊrednie zaspokojenie roszczeƒ 
w wyniku egzekucji z aktywów d∏u˝ników lub osób
zobowiàzanych wobec Banku.

Najistotniejszym osiàgni´ciem 1997 roku by∏o
zakoƒczenie trwajàcego 4 lata post´powania sàdowego
prawomocnym wyrokiem rozstrzygajàcym na korzyÊç
Handlowego spór o zakwestionowanà przez BG˚, 
a dokonanà przezeƒ wczeÊniej, zap∏at´ 13 mln z∏ z tytu∏u
regwarancji BG˚. 

FUNDUSZE PO˚YCZKOWE

18.05.1997r. 

prezentacja inwestorska 

dla analityków finansowych 

w Centrali Banku 
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Pomimo relatywnie wolnego wzrostu poda˝y depozytów 
w sektorze bankowym w 1997 r. (o 31,7% w stosunku do 1996 r.)
osiàgni´to dynamiczny przyrost depozytów klientów o 49,5%.
By∏o to rezultatem dzia∏aƒ Banku polegajàcych na wzbogaceniu
oferty produktowej i uelastycznieniu polityki cenowej.

Spowodowa∏o to zwi´kszenie udzia∏ów Banku Handlowego
w rynku depozytów sektora niefinansowego z 3,2% w 1996 r.
do 3,6%.

O wysokiej dynamice zadecydowa∏y depozyty termino-
we, których wartoÊç zwi´kszy∏a si´ o 89,2% osiàgajàc blisko

3 955 mln z∏ wobec 2 090 mln z∏ w poprzednim roku. Udzia∏
depozytów terminowych w ogólnej wartoÊci depozytów
zwi´kszy∏ si´ z 58% w 1996 r. do 73%.

Towarzyszy∏o temu obni˝enie poziomu sald na ra-
chunkach bie˝àcych zarówno walutowych jak i z∏otowych.
By∏o to mi´dzy innymi rezultatem bardziej efektywnego
zarzàdzania wolnymi nadwy˝kami Êrodków finansowych
przez firmy. Sprzyja∏a temu bogata oferta banków, w tym
równie˝ Banku Handlowego, w zakresie produktów termi-
nowych, zwiàzana cz´sto z us∏ugami w zakresie zarzàdza-
nia Êrodkami.

Zobowiàzania wobec klientów i sektora bud˝etowego

stan na 31 grudnia

w tys. z∏

1995 1996 1997 ∆ 97/96

Zobowiàzania wobec klientów i sektora bud˝etowego 3 487 233 3 627 070 5 420 885 49,5%

Depozyty w z∏otych 2 087 236 2 191 045 3 264 126 49,0%

Rachunki bie˝àce 819 746 755 158 718 166 -4,9%
Depozyty terminowe 1 267 490 1 435 886 2 545 960 77,3%

Depozyty w innych walutach 1 360 360 1 411 092 2 149 880 52,4%

Rachunki bie˝àce 723 548 756 295 740 520 -2,1%
Depozyty terminowe 636 812 654 797 1 409 360 115,2%

Pozosta∏e zobowiàzania 39 637 24 933 6 879 -72,4%

Zobowiàzania wobec klientów

stan na 31 grudnia

w tys. z∏

1996 1997 ∆ 97/96

Zobowiàzania wobec klientów i sektora bud˝etowego* 3 627 070 5 420 885 49,5%

Zobowiàzania wobec osób prywatnych 554 515 1 044 945 88,4%
Zobowiàzania wobec przedsi´biorstw i instytucji 2 775 176 4 180 642 50,6%
Zobowiàzania wobec jednostek bud˝etowych 272 447 188 391 -30,9%
Inne zobowiàzania 24 933 6 879 -72,4%

* Zobowiàzania nie obejmujà zobowiazaƒ wobec instytucji ubezpieczeniowych, które - zgodnie z nowymi zasadami klasyfikacyjnymi NBP - od 1997 r. zalicza si´ do instytucji

finansowych; dla zachowania porównywalnoÊci dane dla lat poprzednich  zostaly odpowiednio skorygowane. 



Wysokà dynamik´ wykazywa∏y zw∏aszcza depozyty 
w walutach obcych, których wartoÊç zwi´kszy∏a si´ o 52,4%.
Sprzyja∏o temu korzystne oprocentowanie rachunków walu-
towych, którego nie obni˝ono nawet po wzroÊcie stopy rezer-
wy obowiàzkowej od przyj´tych Êrodków walutowych. 

G∏ównym deponentem Banku sà przedsi´biorstwa i inni
klienci instytucjonalni, których depozyty stanowià ∏àcznie 80%
ogó∏u depozytów. W 1997 r. uzyskano dynamiczny przyrost
funduszy pozyskiwanych od osób prywatnych o 88%, szcze-
gólnie w z∏otych (wzrost o 255%) jak i walutach obcych
(wzrost o 48%). Udzia∏ Êrodków pozyskanych od osób 
prywatnych w depozytach ogó∏em wzrós∏ z 15,3% na 
koniec 1996 r. do 19,3% w 1997 r., stajàc si´ coraz bardziej
znaczàcà pozycjà w bilansie Banku.

Dzia∏ania Banku zmierzajàce do wi´kszej stabilnoÊci
pozyskiwanych funduszy poprzez dywersyfikacj´ bazy
klientowskiej przyczyni∏y si´ do spadku koncentracji depo-
zytów. Wyra˝a∏o si´ to obni˝eniem udzia∏u dziesi´ciu 
najwi´kszych deponentów w depozytach terminowych 
pozyskanych od podmiotów niebankowych z 25,4% do
20,5%, a dwudziestu najwi´kszych deponentów z 31,1% 
do 28,5%.

Fundusze pozyskane od podmiotów finansowych - bez
depozytu zwiàzanego z emisjà euroobligacji na kwot´ 200
mln USD przeprowadzonà przez spó∏k´ zale˝nà Handlowy
Finance - osiàgn´∏y w 1997 r. wartoÊç ponad 5 597 mln z∏ 
i by∏y wy˝sze o 54,2% ni˝ rok wczeÊniej. Zwi´kszony dop∏yw
funduszy pozyskanych z banków stanowi∏ podstawowe êród∏o
finansowania dynamicznego wzrostu nale˝noÊci kredytowych
wobec ograniczonych mo˝liwoÊci zwi´kszania wolumenu 
depozytów sektora niefinansowego. 

Wzrost zobowiàzaƒ wobec banków wynika∏ zasadniczo
z przyj´cia dodatkowych depozytów terminowych, których
przyrost o 1 178 mln z∏ stanowi∏ 55% ich ubieg∏orocznego
poziomu. W istotny sposób zwi´kszy∏ si´ równie˝ wolumen
kredytów otrzymanych. O wysokim przyroÊcie zobowiàzaƒ
kredytowych o przesz∏o 81% zadecydowa∏ finansowy 
kredyt konsorcjalny zorganizowany przez Westdeutsche

Landesbank w wysokoÊci 300 mln DEM, którego pierwszà
transz´ w wysokoÊci 200 mln DEM wykorzystano we 
wrzeÊniu, drugà natomiast w wysokoÊci 100 mln DEM 
w paêdzierniku.

Ponad 10% funduszy pozyskano z emisji w∏asnych pa-
pierów wartoÊciowych (∏àcznie z wartoÊcià depozytu zwiàza-
nego z emisjà euroobligacji), które tym samym sta∏y si´ wa˝-
nym i najbardziej dynamicznie rozwijajàcym si´, dodatko-
wym êród∏em funduszy. Wzrost ich osiàgnà∏ 72,9%, 
a z uwzgl´dnieniem pe∏nej wartoÊci euroobligacji, tj. ∏àcznie
z depozytem z tytu∏u emisji - 251%. WartoÊç wyemitowa-
nych papierów d∏u˝nych wynios∏a 1 392 mln z∏. 

Z∏o˝y∏a si´ na to przede wszystkim II emisja 3-letnich
euroobligacji o wartoÊci 200 mln USD o sta∏ym oprocento-
waniu w wysokoÊci 7,125% p.a., której dokona∏a za∏o˝ona 
w Holandii spó∏ka Handlowy Finance B.V., z pe∏nà gwaran-
cjà Banku Handlowego.

Prowadzono równie˝ sprzeda˝  trzech emisji certyfika-
tów, serii A dla klientów indywidualnych, serii B dla klientów
instytucjonalnych i serii C adresowanej do banków. 

Po okresie du˝ego zainteresowania CD serii A i B
w pierwszym kwartale 1997 r., dzi´ki któremu sprzeda˝ tego
instrumentu osiàgn´∏a wartoÊç maksymalnà 270 mln z∏, nastà-
pi∏ wyraêny spadek wartoÊci sprzedanych certyfikatów, która
ustabilizowa∏a si´ na poziomie 60 -70 mln z∏. 

Dzi´ki emisji certyfikatów serii C, które znalaz∏y si´ 
w ofercie Banku w czerwcu 1997 r., Bank pozyskiwa∏ fundusze
z∏otowe od banków zagranicznych po cenie rynku mi´dzyban-
kowego. Ârednie zad∏u˝enie z tego tytu∏u w skali roku wynosi-
∏o 240 mln z∏. W koƒcu 1997 r. certyfikaty wszystkich serii 
stanowi∏y blisko 16 % funduszy pozyskanych poprzez emisj´
papierów wartoÊciowych.

Cz´Êç g∏ównà zobowiàzaƒ wobec banku centralnego,
które na koniec 1997 r. osiàgn´∏y wartoÊç 480 mln z∏ stanowi∏
d∏ugoterminowy depozyt NBP, b´dàcy wynikiem dokonanych
w 1992 r. rozliczeƒ z Ministerstwem Finansów.
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Bank Handlowy specjalizuje si´ w dokonywaniu rozra-
chunków zwiàzanych z eksportem i importem. W 1997 r. 
wartoÊç zrealizowanych przez Bank Handlowy obrotów 
z zagranicà w przeliczeniu na USD by∏a o 5,7% wy˝sza ni˝ 
w poprzednim roku. 

Udzia∏ Banku Handlowego w rozliczeniach zagranicznych
nieco si´ obni˝y∏. Kszta∏towa∏ si´ on jednak nadal na wysokim po-
ziomie; Handlowy rozlicza bowiem ponad jednà czwartà ∏àcznych
obrotów i blisko jednà trzecià eksportu.

Bank realizuje rozliczenia z tytu∏u obrotów towaro-
wych i us∏ugowych g∏ównie za pomocà inkasa, akredytywy
i poleceƒ wyp∏aty. 

Znaczenie i liczba operacji dokumentowych - akredytyw 
i inkas - maleje z roku na rok ze wzgl´du na relatywnie wysoki
koszt ich realizacji dla klientów Banku, a tak˝e rosnàce zaufa-
nie kontrahentów zagranicznych do przedsi´biorstw polskich.
Instrumenty te zast´puje polecenie wyp∏aty - najprostsza 
forma rozliczeƒ z zagranicà. W 1997 r. wykonano ich o 10%
wi´cej ni˝ rok wczeÊniej. W rozliczeniach w wi´kszym ni˝ 
dotychczas zakresie stosowano instrumenty dyskonta, ∏àczàce
rozliczanie operacji z jej finansowaniem takie jak dyskonto 
nale˝noÊci, fortfaiting.

1995 1996 1997 ∆ 97/96

Obroty w mln USD 16 573 17 500 18 498 5,7%

Eksport 9 746 9 094 9 382 3,2%
Import 6 827 8 406 9 117 8,5%

Udzia∏ rynkowy ogó∏em (%) 30,8 27,4 25,4*

Eksport 37,4 32,7 30,3

Import 24,6 23,2 21,7

Operacje w obrotach handlowych z zagranicà

1995 1996 1997

Akredytywa 9 966 10 049 9 027

Inkaso 11 689 11 493 11 321

Polecenie wyp∏aty 564 243 562 173 618 367

Dyskonto nale˝noÊci z zagranicy 279 1 202 2 017

Forfaiting x 12 41

WartoÊç i udzia∏ rynkowy Banku w obrotach towarowych i us∏ugowych z zagranicà

OBS¸UGA OBROTÓW 
HANDLU ZAGRANICZNEGO

26.05.1997 r. 

prezentacja inwestorska 

dla klientów Banku 

w salach Zamku Królewskiego 

w Warszawie

*Dane obejmujà okres 12 miesi´cy, 

a nie jak we wczeÊniejszych publikacjach, 11 miesi´cy



ObecnoÊç na rynku pieni´˝nym i walutowym wynika∏a przede
wszystkim z potrzeb zarzàdzania p∏ynnoÊcià Banku Handlo-
wego. Bank zawiera∏ tak˝e transakcje na rynku wyst´pujàc 
w roli poÊrednika mi´dzy klientami Banku a rynkiem.

Przez wi´kszà cz´Êç roku 1997 Bank Handlowy w War-
szawie SA wyst´powa∏ na rynku pieni´˝nym w charakterze
biorcy funduszy z∏otowych i w markach niemieckich. Ârodki te
pochodzi∏y z rynku mi´dzybankowego, ze sprzeda˝y certyfika-
tów depozytowych serii „C” oraz z transakcji typu swap walu-
towy. Wyst´pujàce nadwy˝ki Êrodków w USD lokowano na
rynku mi´dzybankowym i w euroobligacje o zmiennym opro-
centowaniu. 

Zad∏u˝enie z∏otowe netto Banku na rynku mi´dzybanko-
wym waha∏o si´ w granicach mi´dzy 100 mln z∏. a 450 mln z∏. Ma-
ksymalne zad∏u˝enie brutto osiàgn´∏o 750 mln z∏., to jest poni˝ej
limitów wyznaczanych przez inne banki dla Banku Handlowego 
w Warszawie SA na szacunkowym poziomie 820 mln - 850 mln.

Rynek bonów skarbowych, b´dàcy istotnym segmentem
rynku pieni´˝nego, rozwija∏ si´ w 1997 r. bardzo dynamicznie
na skutek popytu ze strony inwestorów zagranicznych. Przez
wi´kszà cz´Êç roku bony skarbowe traktowane by∏y przez 
banki raczej jako instrumenty do zarzàdzania p∏ynnoÊcià, a nie
jako instrument inwestowania.

Realizowane przez Bank obroty dzienne na rynku bonów
skarbowych, liczone wg ich wartoÊci nominalnej, waha∏y si´ od
30 mln z∏ do 300 mln z∏. Udzia∏ Banku Handlowego w rynku
wtórnym tych papierów wartoÊciowych by∏ zmienny i waha∏
si´ od 6,4% we wrzeÊniu do 17,8% w czerwcu. Szacuje si´ 
tak˝e, ˝e udzia∏ Banku w rynku wtórnym bonów skarbowych 
w odniesieniu wy∏àcznie do transakcji z klientami zagraniczny-
mi wynosi∏ od 27% do 56%, natomiast w odniesieniu do 
transakcji z klientami krajowymi - od 2% do 6%. 

Rynek obligacji skarbowych funkcjonowa∏ w formie bar-
dzo ograniczonej ze wzgl´du na ma∏à p∏ynnoÊç, której przy-
czynà jest bardzo nieefektywny sposób rozliczania transakcji
za poÊrednictwem biur maklerskich i KDPW.

Dzienne obroty na wtórnym rynku obligacjami skarbo-
wymi wynosi∏y od 5 mln do 200 mln z∏ i stanowi∏y w zale˝no-
Êci od miesiàca od 20% do 57% ∏àcznych obrotów na ca∏ym
pozasesyjnym rynku tymi papierami wartoÊciowymi.

Obroty dzienne Banku na rynku walutowym dla relacji
waluta obca/PLN waha∏y si´ od 100 mln do 500 mln USD.
Wed∏ug szacunków Narodowego Banku Polskiego udzia∏
Handlowego w rynku transakcji walutowych „spot” dla relacji
waluta obca/PLN wynosi∏ w zale˝noÊci od miesiàca od 8,9%
do 17%. Natomiast udzia∏ Banku Handlowego w rynku walu-
towych transakcji terminowych oraz transakcji swapowych dla
relacji waluta obca/PLN kszta∏towa∏ si´ szacunkowo od 14%
do 27%, przy czym w drugiej po∏owie roku udzia∏ ten nie spa-
da∏ poni˝ej 24%.
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OPERACJE NA RYNKU 
PIENI¢˚NYM

Parafowanie Prospektu Sprzeda˝y 

Akcji Banku Handlowego w Warszawie SA 

przez doradc´ finansowego 

Shroder Polska Sp. z o.o.

Orygina∏ Prospektu 

Sprzeda˝y Akcji 

Banku Handlowego 

w Warszawie SA 
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Pierwotny rynek papierów wartoÊciowych

Bank Handlowy prowadzi szeroko zakrojonà dzia∏alnoÊç na
pierwotnym rynku kapita∏owym, przygotowujàc emisje papie-
rów wartoÊciowych i instrumentów d∏u˝nych, a tak˝e Êwiad-
czàc us∏ugi w zakresie doradztwa finansowego i prywatyzacyj-
nego.

Bank wprowadzi∏ na rynek akcje 8 emitentów; by∏ rów-
nie˝ oferujàcym najwi´kszej jak dotàd transakcji na tym rynku
- prywatyzacji samego Banku Handlowego.

Centrum Operacji Kapita∏owych Banku Handlowego by-
∏o jednym z najaktywniejszych uczestników rynku krótkoter-
minowych papierów d∏u˝nych. Istotnym osiàgni´ciem ostat-
niego roku jest zwi´kszenie udzia∏u Banku w ∏àcznej wartoÊci
sprzedanych papierów z 9,1% w roku poprzednim do 13,4%.
Pod wzgl´dem wartoÊci uplasowanych emisji zajmuje on 
drugie miejsce w Polsce za ING Barings. 

W 1997 r. przeprowadzono emisj´ bonów handlowych
dla 15 emitentów. Do najwa˝niejszych  programów nale˝y
emisja bonów handlowych dla Telekomunikacji Polskiej S.A.

o wartoÊci 595 mln z∏ i dla Ford Credit Europe o wartoÊci 
blisko 357 mln z∏.

Dzia∏alnoÊç maklerska

Bank Handlowy potwierdzi∏ swojà wysokà pozycj´ tak˝e na
wtórnym rynku papierów wartoÊciowych pomimo nasilenia
konkurencji innych du˝ych domów maklerskich w wyniku 
m. in. po∏àczenia BIG z Bankiem Gdaƒskim i powstania 
Centralnego Domu Maklerskiego Grupy PKO SA.

Centrum Operacji Kapita∏owych zwi´kszy∏o powa˝nie
obroty papierami wartoÊciowymi z 11 774 mln z∏ do 18 134 mln
z∏ (nie uwzgl´dniajàc dla zachowania porównywalnoÊci 
z rokiem poprzednim transakcji mi´dzybankowych obligacja-
mi Skarbu Paƒstwa o wartoÊci blisko 12 mld z∏), tj. o 54,0%.
Szczególnie dynamiczny wzrost - stymulowany wysokà docho-
dowoÊcià tego instrumentu - wykazywa∏y obroty bonami han-
dlowymi; ich wartoÊç osiàgn´∏a 3 296 mln z∏ wobec 608 mln z∏
rok wczeÊniej. 

Dynamicznie wzros∏y równie˝ realizowane przez Cen-
trum Operacji Kapita∏owych obroty papierami wartoÊciowymi
na Gie∏dzie Papierów WartoÊciowych i Centralnej Tabeli Ofert
z 5 236 mln z∏ do 9 621 mln z∏, co oznacza wzrost o 83,7%. 
W rezultacie utrzymano wysoki 15% udzia∏ Banku w ∏àcznej
wartoÊci obrotów na GPW. 

Wzrostowi obrotów towarzyszy∏o podwojenie liczby ob-
s∏ugiwanych rachunków inwestycyjnych z 4 180 do 9 119
(wzrost o 118,2%), a tak˝e przyrost o 68% wartoÊci przecho-
wywanych papierów do blisko 8 mld z∏. 

Centrum Operacji Kapita∏owych utrzyma∏o wypracowa-
nà w latach ubieg∏ych pozycj´ lidera w zakresie specjalistycz-
nych us∏ug zwiàzanych z rynkiem kapita∏owym prowadzàc 
51 rejestrów sponsora emisji (28 w 1996 r.), pe∏niàc funkcj´
specjalisty dla 29 spó∏ek notowanych na gie∏dzie oraz organi-
zatora rynku dla 5 emitentów notowanych na CTO.  

BANKOWOÂå INWESTYCYJNA

WartoÊç emisji uplasowanych na rynku

przez Bank Handlowy
w tys z∏

1996 1997

WartoÊç emisji uplasowanych na rynku 690 050 4 322 343

Emisje na rynku niepublicznym: 630 070 1 799 090

bony handlowe 503 270 1 760 290

obligacje gminne 126 800 38 800

Emisje na rynku publicznym - akcje 59 980 2 523 253

w tym Bank Handlowy 2 116 132

18.06.1997 r. 

konferencja prasowa 

nt. og∏oszenia ostatecznej ceny 

sprzeda˝y akcji 

Banku Handlowego



Us∏ugi powiernicze

Us∏ugi powiernicze nale˝à do najdynamiczniej rozwijajàcych
si´ obszarów aktywnoÊci Banku Handlowego. Klientami Biu-
ra Us∏ug Powierniczych sà przede wszystkim zagraniczne 
instytucje finansowe - globalne banki powiernicze, fundusze
powiernicze, fundusze emerytalne, banki inwestycyjne, biura
maklerskie, towarzystwa ubezpieczeniowe i korporacje 
przemys∏owe. Bank podejmuje te˝ dzia∏ania zmierzajàce do
rozszerzenia listy klientów o instytucje krajowe. Istotne zna-
czenie dla dalszego rozwoju dzia∏alnoÊci Banku w tej sferze
mia∏o pozyskanie do wspó∏pracy krajowych funduszy 
powierniczych.

Opinia Banku jako partnera pierwszego wyboru wraz 
z rosnàcym zainteresowaniem zagranicznych instytucji 
finansowych polskim rynkiem kapita∏owym oraz rozwój 
instytucji krajowych zadecydowa∏y o wysokim przyroÊcie
liczby rachunków z 993 w 1996 r. do 1 721. Odpowiednio
te˝ zwi´kszy∏a si´ wartoÊç przechowywanych przez BUP 
aktywów klientów i realizowanych obrotów. W koƒcu 1997 r.
Biuro Us∏ug Powierniczych administrowa∏o portfelem 
o wartoÊci 2,5 mld USD, co stanowi∏o równowartoÊç 
9 mld z∏ wobec 4 mld z∏ rok wczeÊniej. WartoÊç zrealizowa-

nych obrotów wynoszàca w 1996 r. 24 mld z∏, osiàgn´∏a 
w 1997 r. blisko 56 mld z∏.

Bank Handlowy jest jednym z trzech banków - obok 
Citibanku i Grupy PKO SA - dominujàcych na rynku us∏ug
powierniczych. Szacunkowy udzia∏ Handlowego na tym rynku,
mierzony wielkoÊcià przechowywanych aktywów, wyniós∏ 
w 1997 r. 30%. WartoÊç akcji w administrowanym przez BUP
portfelu stanowi∏a oko∏o 11,6% kapitalizacji Warszawskiej
Gie∏dy Papierów WartoÊciowych.

Inwestycje w papiery wartoÊciowe na w∏asny rachunek

W 1997 r. wartoÊç portfela inwestycyjnego w ksi´gach 
Banku zmniejszy∏a si´ o 5,4% w stosunku do stanu sprzed
roku  przede wszystkim w wyniku odsprzedania cz´Êci akcji
portfela aktywnego spó∏kom inwestycyjnym utworzonym
przez Bank dla zwi´kszenia efektywnoÊci zarzàdzania 
portfelem. 

Znaczàcej redukcji - bo o ponad 46%  - uleg∏ tak˝e port-
fel restrukturyzacyjny, na który sk∏adajà si´ zaanga˝owania 
b´dàce wynikiem zamiany dawnych wierzytelnoÊci kredyto-
wych na akcje lub udzia∏y.
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Portfel inwestycyjny Banku

stanu na 31 grudnia

w tys z∏

1995 1996 1997 ∆ 97/96

Portfel inwestycyjny Banku ogó∏em 308 202 344 916 676 358 96,1%

Zaanga˝owania aktywne ogó∏em 99 658 103 343 439 117 324,9%
w spó∏kach inwestycyjnych 350 224

Zaanga˝owania strategiczne (us∏ugowe) 153 321 173 133 200 400 15,7%
Zaanga˝owania restrukturyzacyjne 55 224 68 441 36 840 -46,2%

Fundusze w∏asne 1 492 325 1 849 378 2 040 832

WartoÊç portfela w relacji do funduszy w∏asnych 20,7 18,7 33,1

21.06.1997 r. 

uroczyste przekazanie 

symbolicznych liczyde∏ - pucharu przechodniego

„Najwi´kszego banku prywatnego w Polsce” 

na dziedziƒcu Centrum Bankowo-Finansowego 

Prezesowi Banku Handlowego 

przez Prezesa Banku Âlàskiego
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Zmniejszenie portfela restrukturyzacyjnego by∏o wyni-
kiem m.in. sprzeda˝y akcji Stoczni Gdynia SA Stoczniowemu
Funduszowi SA. Dokonano tak˝e sprzeda˝y akcji z portfela
zaanga˝owaƒ aktywnych. Jednà z najwa˝niejszych transakcji
by∏a sprzeda˝ - po blisko dwuletnim okresie posiadania - pa-
kietu akcji ZML K´ty.

Nowe zaanga˝owania kapita∏owe w 1997 r. podejmowa-
ne by∏y przez Bank za poÊrednictwem spó∏ek zale˝nych Han-
dlowy Investments S.a.r.l. i Handlowy Investments II S.a.r.l. 
z siedzibà w Luksemburgu. Zaanga˝owania te finansowane
by∏y g∏ównie po˝yczkami podporzàdkowanymi udzielonymi
przez Bank Handlowy. ¸àczne zaanga˝owanie poprzez spó∏ki
zale˝ne wynosi∏o na koniec 1997 r. 350,2 mln z∏.

Wzrost wartoÊci portfela zaanga˝owaƒ strategicznych
by∏ wynikiem udzia∏u Banku Handlowego w podwy˝szaniu ka-
pita∏u akcyjnego przedsi´wzi´cia Centrum Gie∏dowe, CTO 
i firmy Obs∏uga Funduszy Inwestycyjnych.  

Bank Handlowy uprawniony zosta∏ równie˝ do prowa-
dzenia operacji na wtórnym rynku zad∏u˝enia na w∏asny ra-
chunek. Zrealizowane w 1997 r. transakcje zakupu i sprzeda˝y
d∏ugu oraz obligacji (g∏ównie Rosji i Polski) przynios∏y w skali
roku dochód stanowiàcy ok. 48% Êredniej wartoÊci zaanga˝o-
wanych w tych operacjach aktywów dolarowych. Prowadzona
by∏a równie˝ dzia∏alnoÊç na wtórnym rynku d∏ugów na zlece-
nie klientów. 

Podstawowà dzia∏alnoÊcià zwiàzanà z funkcjà Agenta P∏atni-
czego Rzàdu, jakà pe∏ni Handlowy na podstawie zawartej 
w 1993 r. umowy z Ministrem Finansów, jest prowadzenie
bankowej obs∏ugi nale˝noÊci i zobowiàzaƒ Skarbu Paƒstwa.

W 1997 r. Bank prowadzi∏ obs∏ug´ 1 107 umów kredyto-
wych, refinansowych, redukcyjnych, kompensacyjnych, koo-
peracyjnych oraz umów o ekokonwersji. Obs∏ugiwa∏ tak˝e 33
rachunki kliringowe, barterowe i specjalne. Rozliczone przez
Bank tytu∏y p∏atnicze zwiàzane z realizacjà sp∏at zobowiàzaƒ 
i wp∏ywów z wierzytelnoÊci na rachunek Ministerstwa Finan-
sów osiàgn´∏y ∏àcznà kwot´ 15,2 mld z∏. 

Powo∏any do prowadzenia tej dzia∏alnoÊci Departament
Us∏ug Agencyjnych Banku Handlowego uczestniczy∏ równie˝
w zarzàdzaniu  przez Ministra Finansów zabezpieczeniami
polskich obligacji typu Brady; dokonywa∏ te˝ sprzeda˝y 
aktywów wolnodewizowych Skarbu Paƒstwa.

US¸UGI AGENCYJNE

30.06.1997 r. 

debiut akcji Banku Handlowego 

na warszawskiej gie∏dzie



Zmiany organizacyjne

W 1997 r. podj´to reform´ organizacji oddzia∏ów Banku. Mia-
∏a ona na celu z jednej strony zaktywizowanie sprzeda˝y us∏ug
bankowych, z drugiej zaÊ - optymalizacj´ poziomu kosztów, 
w tym tak˝e zatrudnienia. 

Nowe rozwiàzania organizacyjne polega∏y m.in. na
utworzeniu oddzia∏ów regionalnych, które wobec podle-
g∏ych im jednostek sprawowaç b´dà funkcje zarzàdcze oraz
funkcje operacyjnego i logistycznego wsparcia. Utworzono
ponadto stanowisko doradcy bankowego, pe∏niàcego zara-
zem funkcje opiekuna klienta i sprzedawcy produktów ban-
kowych. W strukturze oddzia∏ów wyodr´bniono pion
sprzeda˝y.

W 1997 r. uruchomiono 7 filii - w JaÊle, ˚ywcu, Ostrowie
Wlkp., Jeleniej Górze, Zabrzu, Zawierciu, Bytomiu - oraz
punkt obs∏ugi klienta w Tarnowie Podgórnym. W koƒcu 1997 r.
na sieç placówek Banku Handlowego sk∏ada∏o si´ 30 oddzia-
∏ów, 27 filii i 4 bankowe punkty obs∏ugi klienta. 

Wszed∏ równie˝ w ˝ycie nowy Zak∏adowy Uk∏ad Zbiorowy
Pracy dla Pracowników Banku Handlowego w Warszawie SA,
który okreÊli∏ nowe zasady polityki zatrudnieniowo-p∏acowej,
szczegó∏owe zasady i warunki wynagradzania i nagradzania
pracowników oraz zasady przyznawania innych Êwiadczeƒ
zwiàzanych z pracà. 

Uk∏ad ten zawiera tak˝e uregulowania dotyczàce odpo-
wiednich zabezpieczeƒ finansowych dla pracowników, którzy
b´dà zmuszeni odejÊç z pracy z przyczyn le˝àcych po stronie
Banku. Przyj´te rozwiàzania uproÊci∏y znacznie system p∏ac,

równoczeÊnie zawarto w nich szereg elementów o charakterze
motywacyjnym.

Zatrudnienie

Wraz ze zmianà struktury organizacyjnej Banku dokonano re-
dukcji zatrudnienia. ¸àczna liczba zatrudnionych w koƒcu
1997 r. zmniejszy∏a si´ w stosunku do grudnia poprzedniego
roku o 147 osób, tj. 3,4%. Spadek zatrudnienia by∏ wi´kszy 
w oddzia∏ach krajowych i wyniós∏ 4,9%, natomiast liczebnoÊç
Centrali zmniejszy∏a si´ o 0,4%. Dane te - dotyczàce stanu na
dzieƒ 31.12.1997 r. - nie obejmujà 65 zwolnionych osób, 
którym termin wypowiedzenia up∏ynà∏ z tym w∏aÊnie dniem.
Spadek zatrudnienia, po uwzgl´dnieniu tej grupy, wyniós∏
212 osób, tj. 5,1%. 

W koƒcu 1997 r. Bank zatrudnia∏ 4 260 pracowników, 
w tym: 1 447 w Centrali, 2 706 w oddzia∏ach krajowych, 
41 w Oddziale w Londynie (w tym 4 delegowanych z Centrali
Banku i 37 z naboru miejscowego), 8 w przedstawicielstwach
zagranicznych i 58 osób w oÊrodkach wczasowych.

System informatyczny

Realizowano szereg przedsi´wzi´ç majàcych na celu moderni-
zacj´ i usprawnianie systemów informatycznych. Do najwa˝-
niejszych zaliczyç nale˝y zainstalowanie systemu IBIS/AS 
w 17 oddzia∏ach, które zakoƒczy∏o proces wdra˝ania jednolite-
go systemu informatycznego w ca∏ym Banku. 

Wdro˝ono ponadto modu∏y obs∏ugujàce realizacj´ 
inkas i gwarancji, tym samym sfinalizowano proces automa-
tyzacji operacji dokumentowych. Wdro˝ono tak˝e system do
obs∏ugi faktoringu, system Fund Accounting System do ob-
s∏ugi funduszy powierniczych na potrzeby Biura Us∏ug 
Powierniczych. Opracowano tak˝e oprogramowanie dla 
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ORGANIZACJA 
I ZARZÑDZANIE BANKIEM

30.06.1997 r. 

toast z okazji pierwszego notowania 

akcji „Handlowy” 

na warszawskiej gie∏dzie
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Direct Banking, które wspó∏pracuje z systemem IBIS/AS 
w trybie off-line.

Uruchomiono ponadto system Straight Through Proces-
sing (STP) - automatyczne przetwarzanie zleceƒ wp∏ywajàcych
do Banku via Direct Banking i via Direct Banking off-line, 
a tak˝e dla przekazów eksportowych. Wdro˝enie to stworzy∏o
warunki dla centralizacji obs∏ugi przekazów eksportowych 
w skali Banku, którà planuje si´ w I kwartale 1998 r. B´dà one
rozliczane przez Biuro P∏atnoÊci w Centrum Operacji Zagra-
nicznych.

Kontynuowano prace nad systemem telekomunikacyj-
nym Banku. We wspó∏pracy z firmà ERICSSON prowadzono
budow´ sieci rozleg∏ej MAN/WAN Banku, uruchomiono
tak˝e poczt´ elektronicznà w kolejnych 21 oddzia∏ach Banku
oraz 13 komórkach organizacyjnych Centrali. Zakoƒczono
prace zwiàzane z konfiguracjà serwera i gateway’a SMTP 
obs∏ugujàcego po∏àczenie poczty wewnàtrzbankowej z pocztà
Internetowà.

Nak∏ady inwestycyjne

Zarówno zmiany w organizacji Banku jak i modernizacja sy-
stemu informatycznego zwiàzane by∏y z nak∏adami finansowy-
mi na zakup Êrodków trwa∏ych, w tym g∏ównie sprz´tu 
informatycznego i oprogramowania.

O wysokoÊci nak∏adów na inwestycje w nieruchomoÊci
zadecydowa∏y wydatki  na prace adaptacyjno - modernizacyjne
w siedzibie Centrali Banku przy ul.Goleszowskiej, a tak˝e mo-
dernizacja siedziby Banku przy ul.Cha∏ubiƒskiego, to jest 
instalacja klimatyzacji i systemu informatycznego okablowania
budynku. Powa˝ne nak∏ady poniesiono równie˝ na budow´
docelowej siedziby Oddzia∏u w Krakowie i w P∏ocku oraz na
siedzib´ filii w Lesznie. 

Poniesione w 1997 r. ∏àczne nak∏ady inwestycyjne, obej-
mujàce nak∏ady na zakup i modernizacj´ nieruchomoÊci oraz
zakupy Êrodków trwa∏ych, wynios∏y 177,7 mln z∏. By∏y one
jednak˝e ni˝sze ni˝ rok wczeÊniej o 28,7%.

30.06.1997 r. 

pierwsze notowanie 

akcji „Handlowy”
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Certyfikat prywatyzacyjny
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Placówki Banku

ODDZIA¸Y KRAJOWE

• Bia∏ystok • Bielsko-Bia∏a • Bydgoszcz • Cz´stochowa • Gdaƒsk • Gdynia •
• Gorzów Wielkopolski • Kalisz • Katowice • Kielce • Konin • Kraków • Lublin • ¸ódê •

• Olsztyn • Opole • P∏ock • Poznaƒ • Rzeszów • S∏upsk • Szczecin •
• Warszawa-I Oddzia∏ • Warszawa-II Oddzia∏ •

• Warszawa-III Oddzia∏ • Warszawa-IV Oddzia∏ •
• Warszawa-VI Oddzia∏ • Warszawa-VII Oddzia∏ •

• Wroc∏aw • Zielona Góra •

CENTRUM OPERACJI KAPITA¸OWYCH

(Warszawa-V Oddzia∏)

FILIE

• Bytom • Cieszyn • Elblàg • Gliwice • Inowroc∏aw • Jas∏o • Jelenia Góra •
• K´dzierzyn-Koêle • Kraków-Nowa Huta • Kutno • Oborniki • Ostrów Wlkp. • Pabianice •

• Poznaƒ-Centrum Targowe MTP • Radom • Rybnik • Sosnowiec • Âwidnica •
• Tarnów • Toruƒ • Trzebinia • Warszawa-Mokotów • W∏oc∏awek •

• Wólka Kosowska-Centrum Handlowe „GD Distribution Center” •
• Zabrze • Zawiercie • ˚ywiec •

BANKOWE PUNKTY 
OBS¸UGI KLIENTÓW

• Katowice MTK • Mielec •
• Poznaƒ • Tarnowo Podgórne •

ODDZIA¸ ZAGRANICZNY

• Londyn •

PRZEDSTAWICIELSTWA

• Berlin • Moskwa • Nowy Jork •

AFILIACJE

• Luksemburg Bank Handlowy International SA •
• Wiedeƒ Centro Internationale Handelsbank AG •

• Frankfurt nad Menem MHB Mitteleuropäische Handelsbank AG •
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Rada Banku do zakoƒczenia kadencji w dniu 26.03.1997 r. dzia∏a∏a w nast´pujàcym sk∏adzie:
Prezes Rady Banku - Grzegorz Wójtowicz, Wiceprezes Rady Banku - Jan Monkiewicz, Cz∏onkowie Rady Banku: Zbigniew Krzy˝kiewicz, 
Bo˝ena Lisiecka-Zajàc, Gra˝yna Rych∏owska, Andrzej Sopoçko, Wies∏aw Szczuka, Andrzej Wilk, Witold Zaraska (od 30.01.1997).

Rada Banku

Sk∏ad Rady Banku w okresie od 20 czerwca 1997 r.

W wyniku prywatyzacji Banku oraz realizacji Porozumienia mi´dzy Skarbem Paƒstwa, Bankiem Handlowym i Inwestorami Stabilnymi,
Walne Zgromadzenie w dniu 20 czerwca 1997 r. odwo∏a∏o dotychczasowà, a powo∏a∏o nowà Rad´ Banku w nast´pujàcym sk∏adzie:

PREZES

Stanis∏aw So∏tysiƒski

WICEPREZES

Andrzej J.Wilk

CZ¸ONKOWIE:

Goran Gollert (od 19.09.1997), Piotr Czy˝ewski, Günther Gose (od 19.09.1997), 
Cezary Józefiak (z∏o˝y∏ rezygnacj´ z dniem 23.01.1998), Ryszard Pessel, Paul Sauvary, Ernest Stern, 

Karol Szwarc, Grzegorz Wójtowicz (z∏o˝y∏ rezygnacj´ z dniem 24.06.1997), Witold Zaraska

Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 26 marca 1997 roku powo∏a∏o na nowà kadencj´ Rad´ Banku, 
która dzia∏a∏a do dnia 20 czerwca 1997 r. w nast´pujàcym sk∏adzie:

PREZES

Piotr Czy˝ewski

WICEPREZES

Grzegorz Wójtowicz

CZ¸ONKOWIE:

Cezary Józefiak, Bo˝ena Lisiecka-Zajàc, Ryszard Pessel, 
Stanis∏aw So∏tysiƒski, Wies∏aw Szczuka, Andrzej Wilk, Witold Zaraska
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PREZES

Cezary Stypu∏kowski

WICEPREZESI:

Wies∏aw Kalinowski

Marek OleÊ

Antoni Sala

CZ¸ONKOWIE:

Dariusz Chrastina (do 26.03.1997)

S∏awomir Cytrycki

Andrzej Ko∏atkowski

Urszula Mroczkowska
G∏ówny Ksi´gowy

Od lewej 

w pierwszym rz´dzie: 

Urszula Mroczkowska

Cezary Stypu∏kowski

Antoni Sala

Od lewej 

w drugim rz´dzie:

Andrzej Ko∏atkowski

S∏awomir Cytrycki

Wies∏aw Kalinowski

Marek OleÊ

Dariusz Chrastina

Zarzàd Banku
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28

Bilans

na dzieƒ 31 grudnia 1997 roku

w tys. z∏

Aktywa Nota 1996 1997

Ârodki pieni´˝ne w kasie i w Banku Centralnym 1 522 924 651 602

Nale˝noÊci od innych instytucji finansowych 2 2 843 134 4 060 628

A’vista 187 012 241 600

Terminowe 2 656 121 3 819 029

Nale˝noÊci od klientów i sektora bud˝etowego 3 5 913 969 8 546 905

D∏u˝ne papiery wartoÊciowe 4,5 4 463 343 2 207 989

Akcje, udzia∏y i inne papiery wartoÊciowe o zmiennej kwocie dochodu 4,5 94 238 86 917

Akcje i udzia∏y w podmiotach zale˝nych 4,5 14 197 14 370

Akcje i udzia∏y w podmiotach stowarzyszonych 4,5 182 582 228 078

WartoÊci niematerialne i prawne 6 42 045 47 538

Rzeczowy majàtek trwa∏y 7 487 697 583 721

Inne aktywa 8 102 109 579 480

Przej´te aktywa — do zbycia 310 638

Pozosta∏e 101 799 578 842

Rozliczenia mi´dzyokresowe 9 9 912 12 823

Aktywa razem 14 676 149  17 020 050

Uwagi ogólne.

1. Ze wzgl´du na stosowane zaokràglenia, wynik sumowania w niektórych tabelach mo˝e si´ ró˝niç ostatnià cyfrà znaczàcà.

2. Za∏àczone noty stanowià integralnà cz´Êç sprawozdania finansowego.
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w tys. z∏

Pasywa Nota 1996 1997

Zobowiàzania wobec Banku Centralnego 3 321 238 494 259

Zobowiàzania wobec innych instytucji finansowych 10 3 839 183 6 657 774

A’vista 530 425 1 036 255

Terminowe 3 308 757 5 621 519

Zobowiàzania wobec klientów i sektora bud˝etowego 11 3 651 172 5 460 871

A’vista 1 498 954 1 465 565

Terminowe 2 152 218 3 995 305

Zobowiàzania z tytu∏u papierów wartoÊciowych 12 408 686 701 237

Fundusze specjalne i inne pasywa 13 311 116 316 413

Rozliczenia mi´dzyokresowe i przychody przysz∏ych okresów 14 580 077 564 467

Rezerwy 15 184 879 206 731

Kapita∏ akcyjny 16 260 000 260 000

Kapita∏ zapasowy 17 390 000 390 000

Kapita∏ rezerwowy z aktualizacji wyceny 18 85 160 84 442

Pozosta∏e kapita∏y rezerwowe 19 1 114 217 1 306 390

Zysk netto 530 420 577 468

Pasywa razem 14 676 149  17 020 050

Pozycje pozabilansowe 1996 1997

I. Zobowiàzania warunkowe z tytu∏u: 6 826 232 14 252 166

Weksli akceptowanych i indosowanych, czeków, akredytyw, itp. 1 071 179 1 193 586

Udzielonych gwarancji i por´czeƒ 20 1 745 949 3 002 377

Pozosta∏e 4 009 104 10 056 202

II. Zobowiàzania wynikajàce z tytu∏u operacji
kupna/sprzeda˝y z klauzulà odkupu — —

III. Ryzyko kredytowe wywo∏ane nieodwo∏alnymi zobowiàzaniami 1 724 332 2 369 093
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R achunek zysków i  s trat

za okres 1 stycznia — 31 grudnia 1997 roku

w tys. z∏

Nota 1996 1997

Przychody z tytu∏u odsetek 21 1 443 495 1 874 009

Koszty odsetek 22 773 795 1 058 472

Wynik z tytu∏u odsetek 669 699 815 537

Przychody z tytu∏u prowizji 23 164 773 815 537

Koszty z tytu∏u prowizji 27 576 38 905

Wynik z tytu∏u prowizji 137 197 189 210

Przychody z udzia∏ów, akcji i innych papierów wartoÊciowych 24 8 466 6 855

Wynik na operacjach finansowych 25 140 196 91 008

Wynik z pozycji wymiany 121 057 250 720

Wynik na dzia∏alnoÊci bankowej 1 076 615 1 353 330

Pozosta∏e przychody operacyjne 15 295 42 682

Pozosta∏e koszty operacyjne 8 144 12 787

Koszty dzia∏ania banku 26 344 520 466 261

Amortyzacja Êrodków trwa∏ych
oraz wartoÊci niematerialnych i prawnych 52 844 65 536

Odpisy na rezerwy i aktualizacja wartoÊci 27 341 855 179 886

Rozwiàzanie rezerw i zmniejszenia dotyczàce aktualizacji 28 402 492 193 990

Ró˝nica wartoÊci rezerw i aktualizacji 60 638 14 105

Wynik na dzia∏alnoÊci operacyjnej 747 040 865 532

Wynik na operacjach nadzwyczajnych (17) (118)

Zyski nadzwyczajne 24 80

Straty nadzwyczajne 41 198

Zysk brutto 747 024 865 414

Podatek dochodowy 216 603 287 947

Zysk netto 530 420  577 468
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R achunek przep∏ywów pieni´˝nych

za okres 1 stycznia — 31 grudnia 1997 roku

w tys. z∏

A. Przep∏ywy  Êrodków pieni´˝nych z dzia∏alnoÊci operacyjnej 1996 1997

I. Zysk (strata) netto 530 420 577 468

II. Korekty razem: 2 492 861 (3 517 839)

Amortyzacja 52 844 65 536

Zyski/straty z tytu∏u ró˝nic kursowych (58 485) (289 520)

Odsetki i dywidendy (4 500) (7 535)

Rezerwy na nale˝noÊci (136 648) (92 106)

Inne rezerwy (4 547) 28 761

Podatek dochodowy wspó∏mierny do zysku brutto 216 603 287 947

Podatek dochodowy zap∏acony (219 146) (287 143)

Wynik na sprzeda˝y i likwidacji sk∏adników dzia∏alnoÊci inwestycyjnej (39 765) (115 661)

Zmiana stanu d∏u˝nych papierów wartoÊciowych 176 594 270 323

Zmiana stanu nale˝noÊci od innych instytucji finansowych (120 436) (1 121 982)

Zmiana stanu nale˝noÊci od klientów i sektora bud˝etowego (1 434 908) (2 792 807)

Zmiana stanu akcji, udzia∏ów i innych papierów wartoÊciowych
o zmiennej kwocie dochodu 13 376 (4 272)

Zmiana stanu zobowiàzaƒ wobec instytucji finansowych 3 577 927 (915 038)

Zmiana stanu zobowiàzaƒ wobec klientów i sektora bud˝etowego 317 034 1 833 914

Zmiana stanu zobowiàzaƒ z tytu∏u papierów wartoÊciowych 99 217 (79 084)

Zmiana stanu innych zobowiàzaƒ (78 464) (195 343)

Zmiana stanu rozliczeƒ mi´dzyokresowych 16 888 (11 997)

Zmiana stanu przychodów przysz∏ych okresów 121 183 (41 231)

Pozosta∏e pozycje (1 907) (50 601)

III. Ârodki pieni´˝ne netto z dzia∏alnoÊci operacyjnej 3 023 81 (2 940 372)

B. Przep∏ywy Êrodków pieni´˝nych z dzia∏alnoÊci inwestycyjnej

I. Wp∏ywy z dzia∏alnoÊci inwestycyjnej 396 555 4 836 312

Sprzeda˝ wartoÊci niematerialnych i prawnych 60 66

Sprzeda˝ sk∏adników rzeczowego majàtku trwa∏ego 1 481 1 953

Sprzeda˝ akcji i udzia∏ów w jednostkach zale˝nych 21 613 47

Sprzeda˝ akcji i udzia∏ów w jednostkach stowarzyszonych 18 042 660

Sprzeda˝ innych akcji, udzia∏ów i papierów wartoÊciowych
(w tym równie˝ przeznaczonych do obrotu) 350 887 4 821 950

Pozosta∏e wp∏ywy 4 473 11 636
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w tys. z∏

1996 1997

II. Wydatki z tytu∏u dzia∏alnoÊci inwestycyjnej (3 653 122) (2 341 758)

Nabycie wartoÊci niematerialnych i prawnych (10 261) (8 709)

Nabycie sk∏adników rzeczowego majàtku trwa∏ego (144 226) (41 706)

Nabycie akcji i udzia∏ów w jednostkach zale˝nych (10 260) (168)

Nabycie akcji i udzia∏ów w jednostkach stowarzyszonych (31 437) (27 204)

Nabycie innych akcji, udzia∏ów i papierów wartoÊciowych
(w tym równie˝ przeznaczonych do obrotu) (3 456 937) (2 256 929)

Pozosta∏e wydatki — (7 042)

III. Ârodki pieni´˝ne netto z dzia∏alnoÊci inwestycyjnej (3 256 567) 2 494 554

C. Przep∏ywy Êrodków pieni´˝nych z dzia∏alnoÊci finansowej

I. Wp∏ywy z dzia∏alnoÊci finansowej 267 150 1 016 292

Zaciàgni´cie d∏ugoterminowych kredytów od banków — 387 800

Zaciàgni´cie d∏ugoterminowych po˝yczek od innych instytucji finansowych — 628 492

Emisja obligacji lub innych d∏u˝nych papierów wartoÊciowych
dla innych instytucji finansowych 267 150 —

II. Wydatki z tytu∏u dzia∏alnoÊci finansowej (88 978) (248 382)

Wydatki z tytu∏u kosztów emisji (2 939) (2 643)

P∏atnoÊci dywidend i innych wyp∏at na rzecz w∏aÊcicieli (71 505) (212 500)

Wyp∏aty z zysku nagród dla za∏ogi (11 534) (8 473)

Wydatki na cele spo∏ecznie u˝yteczne (3 000) (2 460)

Pozosta∏e wydatki — (22 306)

III. Ârodki pieni´˝ne netto z dzia∏alnoÊci finansowej 178 172 767 910

D. Zmiana stanu Êrodków pieni´˝nych netto (A III + B III + C III) (55 114) 322 093

E. Ârodki pieni´˝ne na poczàtek okresu sprawozdawczego 571 802 516 688

F. Ârodki pieni´˝ne na koniec okresu sprawozdawczego (D + E) 516 688 838 781
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Podstawowe zasady rachunkowoÊci

Sprawozdanie finansowe sporzàdzone zosta∏o zgodnie z:

1. Ustawà z dnia 29 wrzeÊnia 1994 r. o rachunkowoÊci  (Dz.U. Nr 121, poz. 591 wraz z póêniejszymi zmianami).
2. Zarzàdzeniem Nr 1/95 Prezesa NBP z dnia 16 lutego 1995 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowoÊci banków 

i sporzàdzania informacji dodatkowej (Dz.Urz. NBP Nr 4, poz. 8 wraz z póêniejszymi zmianami).
3. Zarzàdzeniem Przewodniczàcego Komisji Papierów WartoÊciowych z dnia 1 kwietnia 1997 r. w sprawie rodzaju, formy 

i terminów przekazywania informacji bie˝àcych i okresowych przez emitentów papierów wartoÊciowych dopuszczonych do pub-
licznego obrotu (M.P. Nr 21, poz. 213).

4. Zarzàdzeniem Przewodniczàcego Komisji Papierów WartoÊciowych z dnia 14 czerwca 1995 r. w sprawie zakresu dodatkowych infor-
macji podawanych w sprawozdaniach finansowych banków oraz w skonsolidowanych sprawozdaniach banków b´dàcych emitentami
papierów wartoÊciowych dopuszczonych lub ubiegajàcych si´ o ich dopuszczenie do publicznego obrotu (M.P. Nr 32, poz. 376).

Sprawozdanie sporzàdzone zosta∏o na podstawie ksiàg rachunkowych, w których operacje gospodarcze grupowane sà wed∏ug Planu Kont
Banku opracowanego w oparciu o Wzorcowy Plan Kont Banków wprowadzony zarzàdzeniem Nr 4/95 Prezesa NBP z dnia 22 lutego 1995 r.
(Dz.Urz. NBP Nr 6, poz. 11 wraz z póêniejszymi zmianami).

Rzeczowy majàtek trwa∏y oraz wartoÊci niematerialne i prawne

Rzeczowy majàtek trwa∏y oraz wartoÊci niematerialne i prawne wykazywane sà wed∏ug ceny nabycia pomniejszonej o naliczone umorzenie.
Umorzenie naliczane jest metodà liniowà przy zastosowaniu stawek okreÊlonych w zatwierdzonym przez Zarzàd Banku planie amortyzacji,
zgodnie z rozporzàdzeniem Ministra Finansów z dnia 17 stycznia 1997 r. w sprawie amortyzacji Êrodków trwa∏ych oraz wartoÊci niematerial-
nych i prawnych (Dz.U. Nr 6, poz. 35 wraz z póêniejszymi zmianami). Zastosowane w 1996 roku stawki umorzenia wynika∏y z obowiàzujàcego
wówczas rozporzàdzenia Ministra Finansów z dnia 20 stycznia 1995 r. w sprawie amortyzacji Êrodków trwa∏ych oraz wartoÊci niematerialnych
i prawnych, a tak˝e aktualizacji wyceny Êrodków trwa∏ych (Dz.U. Nr 7, poz. 34 wraz z póêniejszymi zmianami).

Generalnie Bank stosuje grupowe stawki amortyzacji. Indywidualne stawki amortyzacji w ramach danej grupy stosowane sà jedynie w odniesie-
niu do Êrodków trwa∏ych gospodarstw rolnych przej´tych przez Bank za d∏ugi.
Stosowane przez Bank przyk∏adowe roczne stawki amortyzacji sà nast´pujàce:

Budynki budowlane  .................................................................................. 1,5% — 4,0%
Ârodki transportu  .................................................................................... 20,0%
Komputery  .............................................................................................. 30,0% — 34,0%
Inne Êrodki trwa∏e i wartoÊci niematerialne i prawne  ........................ 14,0% — 100,0%
Oprogramowanie i prawa autorskie  ...................................................... 10,0% — 50,0%

Ârodki trwa∏e i wartoÊci niematerialne i prawne o wartoÊci poczàtkowej nie przekraczajàcej 2 500 z∏ umarzane sà w ca∏oÊci pod datà wydania
do u˝ywania (w 1996 roku wartoÊç ta wynosi∏a 2 000 z∏).
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Waluty obce

Pozycje bilansowe i pozabilansowe wyra˝one w walutach obcych wycenione sà wed∏ug Êredniego kursu ustalonego dla danej waluty przez
Prezesa NBP na dzieƒ sporzàdzenia bilansu.
Ró˝nice kursowe wynikajàce z rewaulacji operacyjnych pozycji walutowych bilansu zaliczane sà do wyniku z pozycji wymiany.
Ró˝nice kursowe wynikajàce z rewaulacji strukturalnych pozycji walutowych bilansu nie sà zaliczane do wyniku z pozycji wymiany. Zosta∏y one
wykazane w pasywach bilansu jako dochody zastrze˝one w pozycji „Przychody przysz∏ych okresów”.
Jako walutowe pozycje strukturalne kwalifikowane sà pozycje uznane za trwa∏e sk∏adniki bilansu. Do pozycji tych zaliczono:
— udzia∏y wniesione w walutach obcych do zagranicznych instytucji finansowych i niefinansowych,
— niezbywalne papiery wartoÊciowe z prawem do udzia∏u w zyskach, emitowane przez Mitteleuropaïsche Handelsbank A.G. w formie certy-

fikatów,
— inne pozycje nominowane w walutach obcych traktowane sà jako pozycje operacyjne.

W Êlad za decyzjà Banku podj´tà w dniu 23 stycznia 1997 roku o sprzeda˝y posiadanych zapasów kruszców, zosta∏y one przekwalifikowane ze
strukturalnych do operacyjnych pozycji walutowych, a ró˝nice kursowe powsta∏e w wyniku ich rewaluacji przeniesiono z przychodów
przysz∏ych okresów na dobro przychodów 1996 roku. Zapasy kruszców zosta∏y sprzedane przez Bank w dniu 13.02.1997 r.

Kredyty i pozosta∏e nale˝noÊci

Kredyty i pozosta∏e nale˝noÊci wykazywane sà w bilansie jako ró˝nica pomi´dzy ich wartoÊcià nominalnà, powi´kszonà o odsetki nale˝ne, a
wartoÊcià rezerw celowych utworzonych na pokrycie ryzyka kredytowego.
Bank tworzy rezerwy celowe wed∏ug zasad okreÊlonych w Zarzàdzeniu Nr 13/94 Prezesa NBP z dnia 10 grudnia 1994 roku w sprawie zasad
tworzenia rezerw na ryzyko zwiàzane z dzia∏alnoÊcià banków (Dz.Urz. NBP nr 23, poz. 36 wraz z póêniejszymi zmianami) — w pe∏nej
wysokoÊci wymaganej powy˝szym zarzàdzeniem. Rezerwy celowe na potencjalne straty kredytowe obliczone sà stosownie do kalsyfikacji
poszczególnych zaanga˝owaƒ bilansowych i pozabilansowych wed∏ug grup ryzyka. Dla poszczególnych grup ryzyka stosuje si´ nast´pujàce
minimalne procentowe stopy rezerw celowych:

Zaanga˝owania poni˝ej standardu  .......................................................... 20% 
Zaanga˝owania wàtpliwe  .......................................................................... 50%
Zaanga˝owania stracone  .......................................................................... 100% 

Przy wyliczaniu niezb´dnych rezerw celowych na zaanga˝owanie obcià˝one ryzykiem kredytowym uwzgl´dniono zabezpieczenia przewidziane
Zarzàdzeniem Nr 13/94 Prezesa NBP.

Akcje i udzia∏y

Akcje i udzia∏y kwalifikowane sà jako akcje i udzia∏y w jednostkach zale˝nych, w jednostkach stowarzyszonych oraz jako akcje i udzia∏y mniej-
szoÊciowe.
Akcje i udzia∏y w jednostkach zale˝nych to zaanga˝owania kapita∏owe, które dajà Bankowi jako jednostce dominujàcej prawo do sprawowania
kontroli, w szczególnoÊci ze wzgl´du na wi´kszoÊciowy udzia∏ g∏osów w organach tych jednostek.
Jako akcje i udzia∏y w jednostkach stowarzyszonych traktuje si´ zaanga˝owanie kapita∏owe uprawniajàce Bank do wywierania zancznego
wp∏ywu, który realizowany jest zw∏aszcza dzi´ki posiadaniu 20—50% g∏osów w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy lub Wspólników.
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D∏u˝ne papiery wartoÊciowe

D∏u˝ne papiery wartoÊciowe kwalifikowane sà do handlowych, jeÊli nabywane sà w celu sprzeda˝y na rynku kapita∏owym dla zapewnienia
p∏ynnoÊci lub w celach spekulacyjnych.

D∏u˝ne papiery wartoÊciowe kwalifikowane sà do lokacyjnych, jeÊli intencjà Banku jest przetrzymywanie ich do daty wykupu wyznaczonej
przez emitenta.

D∏u˝ne papiery wartoÊciowe kwalifikowane jako lokacyjne wykazane sà w bilansie wed∏ug ceny nabycia skorygowanej o naros∏e odsetki,
nale˝ne dyskonto lub premi´ i pomniejszonej o rezerwy na trwa∏à utrat´ ich wartoÊci.

D∏u˝ne papiery wartoÊciowe kwalifikowane jako handlowe wykazane sà w bilansie wed∏ug ceny nabycia skorygowanej o naros∏e odsetki,
nale˝ne dyskonto lub premi´ — nie wy˝szej od aktualnych cen sprzeda˝y netto. W przypadku, gdy cena nabycia skorygowana o naros∏e odset-
ki, nale˝ne dyskonto lub premi´ jest wy˝sza od aktualnej ceny sprzeda˝y netto, ró˝nic´ odnosi si´ w koszty operacji finansowych.

Aktywa przej´te za d∏ugi

Aktywa przej´te za d∏ugi ewidencjonuje si´ w ksi´gach rachunkowych wed∏ug cen stanowiàcych kwot´ d∏ugu (kwota wymagajàca zap∏aty), za
który aktywa przej´to. W bilansie wykazane sà w kwocie przej´tego d∏ugu pomniejszonej o rezerwy celowe tworzone na ró˝nic´ pomi´dzy
kwotà d∏ugu a cenà sprzeda˝y netto przej´tego aktywu.

Rezerwy celowe i rezerwy na deprecjacj´

Bank tworzy rezerwy celowe i rezerwy na deprecjacj´ wed∏ug zasad okreÊlonych w Ustawie o rachunkowoÊci, Zarzàdzeniu Nr 13/94 prezesa
NBP oraz Zarzàdzeniu Nr 1/95 Prezesa NBP.
Rezerwy celowe ustala si´ na podstawie indywidualnej oceny ryzyka, którym obcià˝one sà poszczególne aktywa oraz zobowiàzania pozabilan-
sowe.
Rezerwy celowe na nale˝noÊci od instytucji finansowych, klientów i sektora bud˝etowego oraz rezerwy na trwa∏à utrat´ wartoÊci papierów
wartoÊciowych i innych aktywów zmniejszajà wartoÊç odpowiednich pozycji aktywów bilansu. Natomiast rezerwy na zobowiàzania pozabilan-
sowe wykazywane sà w pozycji „pozosta∏e rezerwy” w pasywach bilansu. Ponadto bank tworzy rezerw´ na przejÊciowà ró˝nic´ z tytu∏u podatku
dochodowego od osób prawnych spowodowanà odmiennoÊcià momentu uznania przychodu za osiàgni´ty lub kosztu za poniesiony w myÊl
Ustawy o rachunkowoÊci i przepisów podatkowych. Rezerwa ta wykazywana jest w pasywach bilansu w pozycji „Rezerwy na podatek
dochodowy od osób prawnych”.

Kapita∏y

Kapita∏y i fundusze w∏asne wykazywane sà wed∏ug wartoÊci nominalnej.

Rozliczenia mi´dzyokresowe

W celu przypisania kosztów do okresów sprawozdawczych, których one dotyczà, Bank dokonuje czynnych i biernych rozliczeƒ mi´dzyokre-
sowych kosztów. Dotyczy to w szczególnoÊci kosztów dzia∏ania Banku.
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Ustalanie wyniku finansowego

Wynik finansowy ustala si´ z zachowaniem zasady ostro˝nej wyceny oraz towarzyszàcych jej zasad memoria∏u i wspó∏miernoÊci przychodów
i kosztów. Do wyniku finansowego zaliczane sà wszystkie osiàgni´te przychody i koszty zwiàzane z tymi przychodami, niezale˝nie od terminu
ich zap∏aty.

Przychody i koszty z tytu∏u odsetek

Przychody i koszty z tytu∏u odsetek wykazywane sà z uwzgl´dnieniem odsetek naliczonych, a niezapad∏ych na dzieƒ sporzàdzenia sprawozda-
nia finansowego. Odsetki nale˝ne zapad∏e (przeterminowane) oraz odsetki memoria∏owe (naliczone niezapad∏e) od nale˝noÊci poni˝ej stan-
dardu, wàtpliwych i straconych wykazywane sà po stronie aktywów bilansu jako nale˝noÊci odsetkowe, zaÊ po stronie pasywów jako odsetki
zastrze˝one w pozycji „Rozliczenia mi´dzyokresowe i przychody przysz∏ych okresów”.

Pozosta∏e przychody i koszty operacyjne

Do pozosta∏ych przychodów i kosztów operacyjnych zaliczane sà koszty i przychody nie zwiàzane bezpoÊrednio z dzia∏alnoÊcià bankowà. Sà
to w szczególnoÊci przychody i koszty z tytu∏u sprzeda˝y lub likwidacji Êrodków trwa∏ych oraz aktywów do zbycia, koszty z tytu∏u
odszkodowaƒ, kar i grzywien.

Podatek dochodowy

Podatek dochodowy wykazano z uwzgl´dnieniem zobowiàzania podatkowego z tytu∏u podatku dochodowego od osób prawnych oraz rezer-
wy na przejÊciowà ró˝nic´ w tym podatku. PrzejÊciowa ró˝nica w podatku dotyczy odsetek naliczonych niezapad∏ych, ró˝nic kursowych niezre-
alizowanych, naliczonego dyskonta i premii od papierów wartoÊciowych pozostajàcych w portfelu, amortyzacji od Êrodków trwa∏ych obj´tych
podatkowymi ulgami inwestycyjnymi oraz wyceny operacji instrumentami finansowymi, a tak˝e rozliczonej w rachunku zysków i strat premii
od niezrealizowanych opcji. Rezerwa na podatek dochodowy nie uwzgl´dnia rezerw celowych, które nie mogà byç obecnie zaliczone do
kosztów uzyskania przychodów, a w przysz∏oÊci mogà byç rozwiàzane jeÊli sytuacja finansowa d∏u˝nika ulegnie poprawie lub te˝ nale˝noÊci
spisywane w ci´˝ar tych rezerw mogà byç uznane za koszt uzyskania przychodu. W wyliczeniu rezerwy nie sà równie˝ uwzgl´dniane odsetki
skapitalizowane, od których Bank zap∏aci∏ podatek dochodowy w momencie ich kapitalizacji.

Ulga inwestycyjna

W latach 1994—1995 Bank skorzysta∏ z ulgi inwestycyjnej, zgodnie z rozporzàdzeniem Rady Ministrów z dnia 25 stycznia 1994 r. (Dz.U. nr
18, poz.62) i odliczy∏ od dochodu do opodatkowania wydatki inwestycyjne w ∏àcznej kwocie 125 706,9 tys. z∏.
Ponadto w latach 1995—1996 Bank odliczy∏ od podstawy opodatkowania kwot´ 62 853,5 tys. z∏, stanowiàcà 50% wydatków inwestycyjnych
odliczonych od dochodu w latach poprzednich (tzw. premia inwestycyjna). Kwota ulgi podlega rozliczaniu w czasie w ci´˝ar kosztów nie
stanowiàcych kosztu uzyskania przychodów, przy zastosowaniu stawek amortyzacji przewidzianych w planie amortyzacji.
Na dzieƒ 31 grudnia 1997 roku do rozliczenia pozosta∏a kwota 97 949,3 tys. z∏, która jest uwzgl´dniona w rezerwie na przejÊciowà ró˝nic´ z
tytu∏u podatku dochodowego.
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Noty objaÊniajàce  do bi lansu

w tys. z∏
1996 1997

Nota 1. Kasa, Êrodki w banku centralnym

Lokaty a’vista 362 285 617 488

Rezerwa obowiàzkowa — 7 043

Inne Êrodki 160 639 27 071

Kasa, Êrodki w banku centralnym razem 522 924 651 602

Nota 2. Nale˝noÊci od innych instytucji finansowych

wed∏ug terminów zapadalnoÊci
— do 1 miesiàca 2 246 007 2 883 404

— powy˝ej 1 miesiàca do 3 miesi´cy 207 293 339 492

— powy˝ej 3 miesi´cy do 1 roku 90 147 265 303

— powy˝ej 1 roku do 5 lat 28 580 57 248

— powy˝ej 5 lat 261 799 492 054

Odsetki nale˝ne 9 308 23 128

Nale˝noÊci od innych instytucji finansowychh (netto) razem 2 843 134 4 060 629

Rezerwa utworzona na nale˝noÊci zagro˝one od innych instytucji finansowych 137 450 145 681

Nale˝noÊci od innych instytucji finansowych (brutto) razem 2 980 584 4 206 310

Nale˝noÊci od innych instytucji finansowych (brutto)

Nale˝noÊci normalne od innych instytucji finansowych 2 735 566 3 906 867

Nale˝noÊci zagro˝one od innych instytucji finansowych, w tym: 235 710 276 315

— poni˝ej standardu 174 684 213 715

— wàtpliwe — —

— stracone 61 026 62 600

Odsetki nale˝ne 9 308 23 128

Nale˝noÊci od innych instytucji finansowych (brutto) razem 2 980 584 4 206 310

Stan rezerw na nale˝noÊci zagro˝one od innych instytucji finansowych

— poni˝ej standardu 76 424 83 082

— wàtpliwe — —

— stracone 61 026 62 600

Rezerwy na nale˝noÊci zagro˝one od innych instytucji finansowych razem 137 450 145 681
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w tys. z∏
1996 1997

Nota 3. Nale˝noÊci od klientów i sektora bud˝etowego

wed∏ug terminów zapadalnoÊci
— do 1 miesiàca 1 895 363 1 981 616

— powy˝ej 1 miesiàca do 3 miesi´cy 305 437 705 431

— powy˝ej 3 miesi´cy do 1 roku 1 223 053 1 339 174

— powy˝ej 1 roku do 5 lat 1 233 304 2 041 031

— powy˝ej 5 lat 889 637 2 084 726

— dla których termin zapadalnoÊci up∏ynà∏ 49 040 37 903

Odsetki nale˝ne 318 134 357 024

Nale˝noÊci od klientów i sektora bud˝etowego (netto) razem 5 913 969 8 546 905

Rezerwa utworzona na nale˝noÊci zagro˝one od klientów i sektora bud˝etowego 445 322 420 710

Nale˝noÊci od klientów i sektora bud˝etowego (brutto) razem 6 359 291 8 967 615

Nale˝noÊci od klientów i sektora bud˝etowego (brutto)

Nale˝noÊci normalne od klientów i sektora bud˝etowego 5 386 277 7 887 967

Nale˝noÊci zagro˝one od klientów i sektora bud˝etowego, w tym: 654 879 722 624

— poni˝ej standardu 198 039 347 889

— wàtpliwe 54 811 17 163

— stracone 402 029 357 572

Odsetki nale˝ne 318 134 357 024

Nale˝noÊci od klientów i sektora bud˝etowego (brutto) razem 6 359 291 8 967 615

Stan rezerw na nale˝noÊci zagro˝one od klientów i sektora bud˝etowego

— poni˝ej standardu 35 205 57 647

— wàtpliwe 13 253 8 554

— stracone 396 863 354 509

Rezerwy na nale˝noÊci zagro˝one od klientów i sektora bud˝etowego 445 322 420 710

Nota 4. Papiery wartoÊciowe, udzia∏y

D∏u˝ne papiery wartoÊciowe 4 463 343 2 207 989

Akcje i udzia∏y w podmiotach zale˝nych i stowarzyszonych, w tym: 196 779 242 448

— akcje 195 575 217 980

Pozosta∏e akcje i udzia∏y, w tym: 93 953 86 917

— akcje 93 436 86 410

NFI 285 —

Papiery wartoÊciowe i udzia∏y razem 4 754 360 2 537 353
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w tys. z∏
1996 1997

D∏u˝ne papiery wartoÊciowe

Emitowane przez banki, w tym: 607 755 971 196

— banki centralne 165 653 199 828

Emitowane przez pozosta∏e jednostki finansowe 34 849 292 841

Emitowane przez bud˝et paƒstwa, w tym: 3 740 428 760 273

— bony skarbowe 282 443 378 586

— obligacje 3 457 985 381 686

Emitowane przez bud˝ety terenowe 23 830 54 511

Emitowane przez pozosta∏e jednostki niefinansowe 50 515 121 783

Odkupione w∏asne d∏u˝ne papiery wartoÊciowe 5 966 7 385

D∏u˝ne papiery wartoÊciowe razem 4 463 343 2 207 989

Akcje i udzia∏y w podmiotach zale˝nych i stowarzyszonych

Akcje i udzia∏y w podmiotach zale˝nych, w tym: 14 197 14 370

— w instytucjach finansowych 11 051 11 121

Akcje i udzia∏y w podmiotach stowarzyszonych, w tym: 182 582 228 078

— w instytucjach finansowych 147 922 172 459

Akcje i udzia∏y w podmiotach zale˝nych i stowarzyszonych razem 196 779 242 448

Nota 5. Papiery wartoÊciowe, udzia∏y

Handlowe 919 833 650 082

Lokacyjne 3 834 528 1 887 272

Papiery wartoÊciowe i udzia∏y razem 4 754 360 2 537 353
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Akcje (udzia∏y) w podmiotach zale˝nych (lokacyjne)

Nazwa podmiotu Przedmiot WartoÊç bilansowa Procent posiadanego
(ze wskazaniem formy prawnej) dzia∏alnoÊci akcji (udzia∏ów) kapita∏u akcyjnego

(zak∏adowego)

Cuprum Bank S.A. BankowoÊç 11 051,0 55,26
Handlowy Leasing S.A. Leasing, najem i sprzeda˝

ratalna nieruchomoÊci 3 134,3 99,99
Handlowy Finance S.A. Us∏ugi finansowe 69,8 100,00
Handlowy — Investments Sp. z o.o. Dzia∏alnoÊç inwestycyjna 47,6 100,00
Handlowy — Investments II Sp. z o.o. Dzia∏alnoÊç inwestycyjna 47,6 100,00
Gestor Sp. z o.o. Us∏ugi administracyjne 4,0 100,00
Handlowy Inwestycje Sp. z o.o. Dzia∏alnoÊç inwestycyjna 4,0 100,00
Handlowy Inwestycje II Sp. z o.o. Dzia∏alnoÊç inwesty 4,0 100,00
Handlowy Inwestycje III Sp. z o.o. Dzia∏alnoÊç inwestycyjna 4,0 100,00
Sanator Sp. z o.o. Us∏ugi administracyjne 4,0 100,00
Zarzàdzanie i BankowoÊç Sp. z .o.o. Szkolenia i publikacje 0,0 100,00
Ogó∏em 14 370,3

Akcje (udzia∏y) w podmiotach stowarzyszonych (lokacyjne)

Mitteleuropaïsche Handelsbank A.G. BankowoÊç 9 678,8 42,80
Bank Handlowy International S.A. BankowoÊç 50 671,2 44,33
Centro Internationale Handelsbank A.G. BankowoÊç 26 646,4 27,24
Amica Wronki S.A. Produkcja metalowa wyrobów

powszechnego u˝ytku 24 301,5 33,33
Hortex Sp. z o.o. Przetwórstwo owoców i warzyw 21 925,7 27,00
Bank Rozwoju Cukrownictwa S.A. BankowoÊç 15 462,4 31,51
Fabryka Obrabiarekk RAFAMET S.A. Produkcja obrabiarek i odlewów

˝eliwnych 5 293,8 37,12
Obs∏uga Funduszy Inwestycyjnych Sp. z o.o. Us∏ugi zarzàdcze 2 033,9 50,00
Handlowy — Heller S.A. Faktoring 1 622,3 50,00
Creditreform PL. Sp. z o.o. Wywiadownia gospodarcza 328,5 49,03
Handlowy Leasing NieruchomoÊci S.A. Leasing, najem i sprzeda˝

ratalna nieruchomoÊci 49,0 49,00
KP Konsorcjum Sp. z o.o. Zarzàdzanie funduszami inwestycyjnymi 48,6 20,00
PRO CABLE Sp. z o.o. Dzia∏alnoÊç w bran˝y filmowej i telewizyjnej 15,6 20,00
Gazeta Bankowa Sp. z o.o. Wydawnictwo 0.0 25,00
ING BH Consult. Sp. z o.o. Doradztwo 0,0 50,00
IPCJV Sp. z o.o. Budowa i eksploatacja budynku 0,0 31,00
Zak∏ady Przemys∏u Bawe∏nianego
MORFEO S.A. Przemys∏ w∏ókienniczy 0,0 25,96
WartoÊç bilansowa akcji (udzia∏ów) razem 228 077,62
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Akcje (udzia∏y) w pozosta∏ych podmiotach (lokacyjne)

Nazwa podmiotu Przedmiot WartoÊç bilansowa Procent posiadanego
(ze wskazaniem formy prawnej) dzia∏alnoÊci akcji (udzia∏ów) kapita∏u akcyjnego

(zak∏adowego)

Winiary S.A. Produkcja koncentratów spo˝ywczych 32 703,8 2,25
Polskie Towarzystwo Reasekuracyjne S.A. Dzia∏alnoÊç reasekuracyjna 12 808,6 19,19
Goplana S.A. Produkcja i sprzeda˝ pieczywa

cukierniczego i s∏odyczy 11 954,2 5,00
Zak∏ady Metali Lekkich K¢TY S.A. Przetwórstwo aluminium 2 929,2 0,59
Centrum Gie∏dowe S.A. Administrowanie budynkiem biurowym 2 211,5 11,78
Zak∏ady Odzie˝owe BYTOM S.A. Przemys∏ odzie˝owy 1 156,4 9,18
Bankowe Przedsi´biorstwo Us∏ugi telekomunikacyjne na rzecz
Telekomunikacyjne TELBANK S.A. sektora bankowego 1 000,0 1,52
Centralna Tabela Ofert S.A. Prowadzenie centralnej tabeli ofert 783,9 14,46
Korporacja Ubezpieczeƒ  Kredytów
Eksportowych S.A. Ubezpieczanie kredytów eksportowych 600,0 1,19
SWIFT Sp. z o.o. Us∏ugi telekomunikacyjne 492,9 0,14
Universal S.A. Przedsi´biorstwo handlowe 365,1 0,22
Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A. Us∏ugi w zakresie rozliczeƒ

mi´dzybankowych 312,5 5,74
Budimex S.A. Budownictwo 255,4 0,18
TU i R WARTA S.A. Ubezpieczenia 251,4 0,10
KroÊnieƒskie Huty Szk∏a KROSNO S.A. Hutnictwo szk∏a 179,2 0,25
Pierwszy Polsko-Amerykaƒski
Bank w Krakowie S.A. BankowoÊç 134,0 0,16

Ârodkowoeuropejskie Centrum
Ratingu i Analiz CERA S.A. Dzia∏alnoÊç reasekuracyjna 110,0 7,51
Autostrady S.A. Koncesjonariusz na budow´ autostrad 101,0 0,31
System Pozagie∏dowego Obrotu
Instrumentami Finansowymi S.A. Obrót instrumentami finansowymi 100,0 6,15
Almoughtareb Sal S.A. Dzia∏alnoÊç bankowa 44,5 0,32
Elektromonta˝–Eksport S.A. Przemys∏ elektromaszynowy 15,6 0,03
Stocznia Szczeciƒska S.A. Budowa i remonty obiektów p∏ywajàcych 10,0 10,00
Mi´dzynarodowa Szko∏a BankowoÊci
i Finansów w Katowicach Sp. z o.o Szkolnictwo bankowe 8,0 2,83
Gie∏da Papierów WartoÊciowych
w Warszawie S.A. Prowadzenie GPW 6,2 0,03
Biuro Centrum Sp. z o.o. Administrowanie budynkiem biurowym 6,1 7,63
PZU ˚ycie S.A. Ubezpieczenia na ˝ycie 0,7 0,00
EL-CON Sp. z o.o. Produkcja z∏àczy wielostykowych 0,0 1,32
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Nazwa podmiotu Przedmiot WartoÊç bilansowa Procent posiadanego
(ze wskazaniem formy prawnej) dzia∏alnoÊci akcji (udzia∏ów) kapita∏u akcyjnego

(zak∏adowego)

EL-FORM Sp. z o.o. Produkcja narz´dzi i metalowych
wyrobów gotowych 0,0 1,32

Zak∏ady Radiowe „ELTRA” S.A. Produkcja sprz´tu elektronicznego 0,0 1,32
Fabryka Obuwia „Alka S∏upsk” S.A. Produkcja i sprzeda˝ obuwia 0,0 2,32
PFM „Ma∏aszewicze” 
Zak∏ady Mi´sne Sp. z o.o. Ubój i przetwórstwo ˝ywca rzeênego, handel 0,0 16,83
Polania Sp. z o.o. Produkcja obuwia i wyrobów skórzanych 0,0 6,06
Poltex W S.A. Obrót nieruchomoÊciami 0,0 17,35
Po∏udniowe Zak∏ady Przemys∏u
Skórzanego „Che∏mek” S.A. Produkcja i sprzeda˝ obuwia 0,0 5,67
Uniontex S.A. Produkcja prz´dzy oraz tkanin surowych 0,0 2,69

WartoÊç bilansowa akcji (udzia∏ów) razem 68 540,1
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w tys. z∏
1996 1997

Nota 6. WartoÊci niematerialne i prawne

Koncesje, patenty, licencje i podobne wartoÊci 927 77

Oprogramowanie komputerowe 23 438 25 066

Nabyte prawa wieczystego u˝ytkowania gruntów 9 509 13 684

Pozosta∏e wartoÊci niematerialne i prawne 8 171 8 710

WartoÊci niematerialne i prawne razem 42 045 47 538

Nota 7. Rzeczowy majàtek trwa∏y

Grunty i budynki zajmowane przez bank na cele w∏asnej dzia∏alnoÊci 286 193 328 459

Inne grunty i budynki 29 460 48 275

Pozosta∏e Êrodki trwa∏e 100 248 131 725

Inwestycje rozpocz´te 71 796 68 219

Zaliczki na poczet inwestycji — 7 042

Rzeczowy majàtek trwa∏y razem 487 697 583 721

Nota 8. Inne aktywa

Aktywa przej´te — do zbycia 310 638

Pozosta∏e, w tym: 101 799 578 842

— rozrachunki mi´dzybankowe 37 324 3 598

— rozliczenia w operacjach papierami wartoÊciowymi — 56 912

— rozliczenia w operacjach instrumentami finansowymi — 33 296

— przychody do otrzymania 111 2 704

— ró˝nice z tytu∏u transakcji wymiany instrumentami finansowymi — 43 912

— d∏u˝nicy ró˝ni 45 963 193 480

— po˝yczki dla pracowników z Funduszu Âwiadczeƒ Socjalnych 16 178 19 703

— po˝yczki podporzàdkowane — 218 187

— pozosta∏e aktywa 2 224 7 051

Inne aktywa razem 102 109 579 480

Nota 9. Rozliczenia mi´dzyokresowe — czynne

Odsetki zap∏acone z góry 2 742 362

Inne koszty p∏acone z góry 7 170 12 461

Rozliczenia mi´dzyokresowe razem 9 912 12 823



BANK HANDLOWY W WARSZAWIE SA
RAPORT ROCZNY 1997

44

w tys. z∏
1996 1997

Nota 10. Zobowiàzania wobec innych instytucji finansowych

wed∏ug terminu wymagalnoÊci
— do 1 miesiàca 2 657 975 4 040 640

— powy˝ej 1 miesiàca do 3 miesi´cy 425 948 537 855

— powy˝ej 3 miesi´cy do 1 roku 180 329 362 747

— powy˝ej 1 roku do 5 lat 348 377 1 469 142

— powy˝ej 5 lat 200 780 176 700

Odsetki do zap∏acenia 25 774 70 689

Zobowiàzania wobec innych instytucji finansowych ogó∏em 3 839 183 6 657 774

Nota 11. Zobowiàzania wobec klientów i sektora bud˝etowego

wed∏ug terminu wymagalnoÊci
— do 1 miesiàca 3 435 896 4 208 882

— powy˝ej 1 miesiàca do 3 miesi´cy 135 773 777 372

— powy˝ej 3 miesi´cy do 1 roku 51 253 414 800

— powy˝ej 1 roku do 5 lat 3 848 16 156

— powy˝ej 5 lat 300 3 675

Odsetki do zap∏acenia 24 102 39 986

Zobowiàzania wobec klientów i sektora bud˝etowego — pozosta∏e razem 3 651 172 5 460 871

Nota 12. Zobowiàzania z tytu∏u papierów wartoÊciowych

Emisji w∏asnych obligacji 300 186 478 849

Certyfikatów depozytowych 108 500 222 388

Zobowiàzania z tytu∏u papierów wartoÊciowych razem 408 686 701 237

Nota 13. Fundusze specjalne i inne pasywa

Fundusze specjalne,, w tym: 24 993 28 569

— fundusz za∏ogi 2 330 269

— fundusz Êwiadczeƒ socjalnych 20 451 25 923

— inne fundusze 2 212 2 378

Inne pasywa, w tym: 286 124 287 844

— rozrachunki mi´dzybankowe 231 676 201 189

— pozosta∏e zobowiàzania 54 448 86 656

Fundusze specjalne i inne pasywa razem 311 116 316 413



BANK HANDLOWY W WARSZAWIE SA
RAPORT ROCZNY 1997

45

w tys. z∏
1996 1997

Nota 14. Rozliczenia mi´dzyokresowe i przychody przysz∏ych okresów

Rozliczenia mi´dzyokresowe, w tym: 24 322 32 614

— ró˝nice z tytu∏u transkacji wymiany instrumentami finansowymi — 17 377

— inne koszty do zap∏acenia 24 322 15 236

Przychody przysz∏ych okresów,  w tym: 555 755 531 853

— przychody pobierane z góry 8 736 12 281

— przychody zastrze˝one 547 019 519 572

Rozliczenia mi´dzyokresowe i przychody przysz∏ych okresów razem 580 077 564 467

Nota 15. Rezerwy

Rezerwy na podatek dochodowy 39 782 32 873

Pozosta∏e rezerwy, w tym: 145 097 173 858

na zobowiàzania pozabilansowe 145 097 173 858

Rezerwy razem 184 879 206 731

Nota 16. Kapita∏ akcyjny

Seria/emisja Rodzaj akcji Rodzaj Liczba akcji WartoÊç serii/emisji Data Prawo do
uprzywilejowania (w szt.) wg wartoÊci nomi- rejestracji dywidendy

nalnej (w tys. z∏) (od daty)

A na okaziciela akcje zwyk∏e 65 000 000 260 000,0 27.03.97 01.01.97

Liczba akcji razem 65 000 000

Kapita∏ akcyjny razem 260 000,0

Nota 17. Kapita∏ zapasowy

Kapita∏ tworzony ustawowo 86 667 86 667

Kapita∏ utworzony zgodnie ze statutem ponad wymaganà ustawowo wartoÊç 303 333 303 333

Kapita∏ zapasowy razem 390 000 390 000

Nota 18. Zmiana stanu kapita∏u rezerwowego z aktualizacji wyceny

Stan na poczàtek okresu 85 298 85 160

Zwi´kszenia 3 34

Zmniejszenia 141 753

Stan na koniec okresu 85 160 84 442
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w tys. z∏
1996 1997

Nota 19. Pozosta∏e kapita∏y rezerwowe

Na ogólne ryzyko bankowe 201 417 226 000

Inne, w tym: 912 800 1 080 390

— kapita∏ rezerwowy 912 800 1 080 390

w tym: fundusz na dzia∏alnoÊç maklerskà 100 000 250 000

Pozosta∏e kapita∏y rezerwowe razem 1 114 217 1 306 390

Zmiany w pozosta∏ych kapita∏ach rezerwowych

Stan na poczàtek okresu 757 027 1 114 217

Zwi´kszenia (z tytu∏u) 358 847 192 173   

— z podzia∏u zysku za rok ubieg∏y 335 075 191 420

— odpisy w ci´˝ar kosztów 23 632 —

— zrealizowana rezerwa rewaluacyjna 141 753

Zmniejszenia (z tytu∏u) 1 656 —

— inne 1 656 —

Stan na koniec okresu 1 114 217 1 306 390

Nota 20. Udzielone gwarancje i por´czenia

Gwarancje i por´czenia udzielone na rzecz:
— podmiotów zale˝nych — 735 071

— podmiotów stowarzyszonych 13 212 1 230

— pozosta∏ych podmiotów 1 732 738 2 266 076

Udzielone gwarancje i por´czenia ogó∏em 1 745 949 3 002 377
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Noty do rachunku zysków i  s trat

w tys. z∏
1996 1997

Nota 21. Przychody z tytu∏u odsetek

Od instytucji finansowych 262 035 280 526

Od klientów i sektora bud˝etowego 800 434 1 261 479

Od papierów wartoÊciowych 381 026 321 358 

— o sta∏ej kwocie dochodu 381 026 321 358

— o zmiennej kwocie dochodu — — 

Pozosta∏e — 10 646

Przychody z tytu∏u odsetek razem 1 443 495 1 874 009

Nota 22. Koszty odsetek

Od operacji z instytucjami finansowymi 378 781 473 684

Od operacji z klientami i z sektorem bud˝etowym 382 209 490 271

Pozosta∏e 12 805 94 517

Koszty odsetek razem 773 795 1 058 472

Nota 23. Przychody z tytu∏u prowizji

Prowizje z tytu∏u dzia∏alnoÊci bankowej 134 072 176 535

Prowizje z tytu∏u dzia∏alnoÊci maklerskiej 30 701 51 580

Przychody z tytu∏u prowizji razem 164 773 228 115

Nota 24. Przychody z udzia∏ów, akcji i innych papierów wartoÊciowych

Od podmiotów zale˝nych 4 102 601

Od podmiotów stowarzyszonych 4 364 6 243

Od pozosta∏ych podmiotów — 11

Przychody z udzia∏ów, akcji, i innych papierów wartoÊciowych razem 8 466 6 855

Nota 25. Wynik na operacjach finansowych

Wynik na operacjach finansowych papierami wartoÊciowymi 117 855 39 981

— Przychody z operacji papierami wartoÊciowymi 135 237 77 368

— Koszty operacji papierami wartoÊciowymi 17 381 37 387

— Wynik na pozosta∏ych operacjach finansowych 22 341 51 027

Wynik na operacjach finansowych razem 140 196 91 008
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w tys. z∏
1996 1997

Nota 26. Koszty dzia∏ania banku

Wynagrodzenia 107 435 148 277

Narzuty na wynagrodzenia 48 841 65 966

Âwiadczenia na rzecz pracowników 8 413 18 495

Pozosta∏e, w tym: 179 831 233 523

— koszty rzeczowe 143 746 196 963 

w tym: koszty prywatyzacji 23 958 33 831

— podatki i op∏aty 2 059 4 747 

— koszty BFG 34 026 31 813

Koszty dzia∏ania banku razem 344 520 466 261

Nota 27. Odpis na rezerwy i aktualizacja wartoÊci

Odpisy na rezerwy na: 309 916 169 396

— nale˝noÊci zagro˝one 174 464 103 140

— zobowiàzania pozabilansowe 110 553 66 017 

— ogólny fundusz ryzyka 23 632 —

— pozosta∏e odpisy na rezerwy 1 269 240 

Aktualizacja wartoÊci majàtku finansowego 31 938 10 489

Odpisy na rezerwy i aktualizacja wartoÊci razem 341 855 179 886

Nota 28. Rozwiàzanie rezerw i zmniejszenia dotyczàce aktualizacji

Rozwiàzanie rezerw na: 394 188 158 000

— nale˝noÊci zagro˝one 258 321 125 365

— zobowiàzania pozabilansowe 135 698 32 635

— inne 169 —

Rozwiàzanie rezerw utworzonych na deprecjacj´ majàtku finansowego 8 304 35 990 

Rozwiàzanie rezerw i zmniejszenia dotyczàce aktualizacji razem 402 492 193 990
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Opinia bieg∏ych rewidentów dla Akcjonariuszy Banku Handlowego w Warszawie SA

PrzeprowadziliÊmy badanie sprawozdania finansowego Banku Handlowego w Warszawie SA, na które sk∏ada si´:

(1) bilans sporzàdzony na dzieƒ 31 grudnia 1997 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sum´ 17 020 050,2 tys. z∏ 
(17 020 050 233,62 z∏);

(2) zestawienie pozycji pozabilansowych wykazujàce sum´ 16 621 259,0 tys. z∏ (16 621 258 962,15 z∏);
(3) rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 1997 roku do 31 grudnia 1997 roku, wykazujàcy zysk netto w wysokoÊci

577 467,5 tys. z∏ (577 467 461,67 z∏);
(4) informacja dodatkowa;
(5) sprawozdanie z przep∏ywu Êrodków pieni´˝nych za okres od dnia 1 stycznia 1997 roku do 31 grudnia 1997 roku wykazujàce

zwi´kszenie stanu Êrodków pieni´˝nych netto w wysokoÊci 322 092,5 tys. z∏ (322 092 498,15 z∏).

Badanie to przeprowadziliÊmy stosownie do postanowieƒ:
(1) rozdzia∏u 7 ustawy z dnia 29 wrzeÊnia 1994 roku o rachunkowowÊci (Dz.U. Nr 121, poz. 591 wraz z póêniejszymi zmianami);
(2) norm wykonywania zawodu bieg∏ego rewidenta wydanych przez Krajowà Rad´ Bieg∏ych Rewidentów.

Naszym zdaniem, za∏àczone sprawozdanie finansowe sporzàdzone zosta∏o, we wszystkich istotnych aspektach, zgodnie z zasadami okreÊlony-
mi w powo∏anej wy˝ej ustawie, Zarzàdzeniu nr 1/95 Prezesa NBP z dnia 16 lutego 1995 roku w sprawie szczególnych zasad rachunkowoÊci
banków i sporzàdzania informacji dodatkowej (Dz.Urz. NBP nr 4, poz. 8 wraz z póêniejszymi zmianami), Zarzàdzeniu Przewodniczàcego
Komisji papierów WartoÊciowych z dnia 1 kwietnia 1997 roku w sprawie rodzaju, formy i terminów przekazywania informacji bie˝àcych i okre-
sowych przez emitentów papierów wartoÊciowych dopuszczonych do publicznego obrotu (M.P. nr 21, poz. 213) oraz Zarzàdzeniu
Przewodniczàcego Komisji Papierów WartoÊciowych z dnia 14 czerwca 1995 roku w sprawie zakresu dodatkowych informacji podawanych w
sprawozdaniach finansowych banków oraz skonsolidowanych sprawozdaniach finansowych banków b´dàcych emitentami papierów
wartoÊciowych dopuszczonych  lub ubiegajàcych si´ o ich dopuszczenie do publicznego obrotu (M.P. nr 32, poz. 376), stosowanymi w sposób
ciàg∏y, na podstawie prawid∏owo prowadzonych ksiàg rachunkowych.

Sprawozdanie to jest zgodne co do formy i treÊci z obowiàzujàcymi przepisami prawa oraz statutem Banku i przedstawia rzetelnie i
jasno wszystkie informacje istotne dla oceny rentownoÊci oraz wyniku finansowego dzia∏alnoÊci gospodarczej za okres od 1 stycznia 1997 roku
do 31 grudnia 1997 roku, jak te˝ sytuacji majàtkowej i finansowej na dzieƒ 31 grudnia 1997 roku.

Informacje zawarte w sprawozdaniu zarzàdu z dzia∏alnoÊci Banku sà zgodne z informacjami zawartymi w zbadanym sprawozdaniu finansowym.

Bieg∏y Rewident nr 3683/5018 za KPMG Polska Audyt Sp. z o.o.
Janina Skwarka Richard Cysarz, Pe∏nomocnik

Warszawa, 26 lutego 1998 roku

KPMG Polska Audyt Sp. z o.o.
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